ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT
PENTRU
INVENŢII ŞI MĂRCI

BULETINUL OFICIAL
DE
PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

Secţiunea A
MĂRCI
şi
INDICAŢII GEOGRAFICE

Nr. 8/2022

B U L E T I N

O F I C I A L

D E

P R O P R I E T A T E

I N D U S T R I A L Ă

Nr. 8
16 august 2022
CUPRINS

GENERAL

1. Lista cererilor de marcă admise la înregistrare
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din Legea nr. 84/1998, republicată .................. 15
Direcţia-Redacţia-Administraţia
OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3
telefon: + 4021.306.08.00
fax:
+ 4021.312.38.19
e-mail: office@osim ro
https://www.osim ro
BUCUREŞTI-ROMÂNIA

2. Lista cererilor de marcă respinse la înregistrare (în ordinea
nr. de depozit) ....................................................................................... 251
3. Lista mărcilor înregistrate conform Legii nr. 84/1998, republicată,
în ordinea numărului de depozit ............................................................ 275
4. Tabele cu mărcile înregistrate, publicate:
- în ordinea nr. de depozit ......................................................................
- în ordinea nr. de marcă ........................................................................
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii ..............................................
- în ordinea alfabetică a numelui titularului ...........................................
- în ordinea clasei NISA ........................................................................

525
539
542
547
554

5. Modificări şi transmiteri de drepturi conform
Legii 84/1998, republicată ..................................................................... 565
6. Lista mărcilor reînnoite ....................................................................... 601
7. Retrageri şi limitări la cerere ................................................................. 609
8. Modificări conform declaraţiei prevăzută la art. 11 din lege ................. 653
9. Renunţări conform art. 32 din lege ........................................................ 783
10. Lista mărcilor respinse în urma deciziei Comisiei de examinare
a contestaţiilor - conform Legii nr 84/1998, republicată ....................... 799
11. Erate ...................................................................................................... 805

ISSN 1841 - 9917
ISSN-L 1220 - 6091

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
African Intellectual Property Organization
(OAPI)
Albania ...............................................................
Algeria ...............................................................
Antigua and Barbuda .........................................
Armenia .............................................................
Australia .............................................................
Austria ................................................................
Azerbaijan ..........................................................
Bahrain ...............................................................
Belarus ...............................................................
Belgium ..............................................................
Bhutan ................................................................
Bosnia and Herzegovina ....................................
Botswana ............................................................
Bulgaria ..............................................................
Cambodia ...........................................................
China ..................................................................
Colombia ............................................................
Croatia ................................................................
Cuba ...................................................................
Cyprus ................................................................
Czech Republic ..................................................
Democratic People's Republic of Korea ............
Denmark .............................................................
Egypt ..................................................................
Estonia ...............................................................
European Union .................................................
Finland ...............................................................
France .................................................................
Georgia ...............................................................
Germany .............................................................
Ghana .................................................................
Greece ................................................................
Hungary .............................................................
Iceland ................................................................
India ...................................................................
Iran (Islamic Republic of) ..................................
Ireland ................................................................
Israel ...................................................................
Italy ....................................................................
Japan ..................................................................
Kazakhstan .........................................................
Kenya .................................................................
Kyrgyzstan .........................................................
Latvia .................................................................
Lesotho ..............................................................
Liberia ................................................................
Liechtenstein ......................................................
Lithuania ............................................................
Luxembourg .......................................................

Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

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

October 4, 1995
July 5, 1972
December 25, 1991
January 1, 1909
December 25, 1995
December 25, 1991
July 15, 18923
August 4, 2000
March 1, 1992
August 1, 1985
October 4, 19894
October 8, 1991
December 6, 1989
November 4, 2003
January 1, 1993
June 10, 1980
July 1, 1952
July 15, 18929
December 1, 1922
January 1, 1909
December 25, 2003
October 15, 1894
December 25, 1991
June 26, 1998
December 25, 1991
January 1, 1995
February 12, 1999
December 25, 1995
July 14, 1933
September 1, 19243

March 5, 20155,6
July 30, 2003
March 17, 2000
October 19, 20006,10
July 11, 20015,6
April 13, 1999
April 15, 2007
December 15, 200510
January 18, 20026,10
April 1, 19983,6
August 4, 2000
January 27, 2009
December 5, 2006
October 2, 20016,10
June 5, 20155
December 1, 19954,5,6
August 29, 20125,6
January 23, 2004
December 26, 1995
November 4, 20035
September 25, 1996
October 3, 1996
February 13, 19965,6,7
September 3, 2009
November 18, 19985,6, 8
October 1, 20046,10
April 1, 19965,6
November 7, 19979
August 20, 19986, 10
March 20, 1996
September 16, 20085,6
August 10, 20005, 6
October 3, 1997
April 15, 19976,10
July 8, 20135,6,8
December 25, 20035
October 19, 20015,6
September 1, 20105, 6
April 17, 20005,6
March 14, 20006,10
December 8, 2010
June 26, 19985,6
June 17, 20046
January 5, 2000
February 12, 1999
December 11, 2009
March 17, 1998
November 15, 19975
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
April 29, 1956
April 21, 1985
June 3, 2006
July 30, 1917
October 7, 1998
June 30, 2004
March 1, 18933,11
March 18, 1991
October 31, 1893
December 25, 1991
October 6, 1920
July 1, 197613
September 25, 1960
April 27, 1992
June 17, 1997
January 1, 1993
June 25, 1991
July 15, 1892
May 16, 1984
December 14, 1998
July 15, 1892
December 25, 1991

Madagascar ........................................................
Mexico ...............................................................
Monaco ..............................................................
Mongolia ............................................................
Montenegro ........................................................
Morocco .............................................................
Mozambique ......................................................
Namibia ..............................................................
Netherlands ........................................................
New Zealand ......................................................
Norway ...............................................................
Oman ..................................................................
Philippines .........................................................
Poland ................................................................
Portugal ..............................................................
Republic of Korea ..............................................
Republic of Moldova .........................................
Romania .............................................................
Russian Federation ............................................
Rwanda ..............................................................
San Marino .........................................................
Sao Tome and Principe ......................................
Serbia14 ...............................................................
Sierra Leone .......................................................
Singapore ...........................................................
Slovakia .............................................................
Slovenia .............................................................
Spain ..................................................................
Sudan .................................................................
Swaziland ...........................................................
Sweden ...............................................................
Switzerland ........................................................
Syrian Arab Republic ........................................
Tajikistan ...........................................................
The former Yugoslav
Republic of Macedonia ...................................... September 8, 1991
Tunisia ...............................................................
Turkey ................................................................
Turkmenistan .....................................................
Ukraine ............................................................... December 25, 1991
United Kingdom ................................................
United States of America ...................................
Uzbekistan .........................................................
Viet Nam ............................................................ March 8, 1949
Zambia ...............................................................
Zimbabwe ..........................................................
Total: (95)

(55)

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)
April 28, 200810
February 19, 20136,10
September 27, 1996
June 16, 2001
June 3, 2006
October 8, 1999
October 7, 1998
June 30, 20048
April 1, 19983,6,11
December 10, 20125,6,12
March 29, 19965,6
October 16, 200710
July 25, 20125, 6, 8
March 4, 199710
March 20, 1997
April 10, 20035,6
December 1, 19976
July 28, 1998
June 10, 1997
August 17, 2013
September 12, 20076, 10
December 8, 2008
February 17, 1998
December 28, 1999
October 31, 20005,6
September 13, 199710
March 12, 1998
December 1, 1995
February 16, 2010
December 14, 1998
December 1, 19955,6
May 1, 19976, 10
August 5, 20045
June 30, 20116, 10
August 30, 2002
October 16, 20135, 6
January 1, 19995, 6, 8
September 28, 19996,10
December 29, 20005, 6
December 1, 19955, 6, 15
November 2, 20035, 6
December 27, 20066, 10
July 11, 20066
November 15, 2001
March 11, 2015
(94)

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979
and
6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007
(Madrid Union)
(continuation)

1

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

2
All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.
3
The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.
4

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

5
In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.
6

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

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

8
In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.
9

Including all Overseas Departments and Territories.

10
In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.
11
The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.
12
With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.
13

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

14

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

15

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

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

- Andorra
- Emiratele Arabe Unite
- Afganistan
- Antigua Õi Barbuda
- Anguilla
- Albania
- Armenia
- Angola
- OrganizaÛia Regional|
African| de Proprietate
Intelectual| (ARIPO)1,6
- Argentina
- Austria
- Australia
- Aruba
- Azerbaidjan

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ

- Bosnia-Herzegovina
- Barbados
- Bangladesh
- Belgia
- Burkina Faso
- Bulgaria
- Bahrain
- Burundi
- Benin
- Insulele Bermude
- Brunei Darussalam
- Bolivia
- Bonaire, Sf. Eustache Õi
Saba
- Brazilia
- Bahamas
- Bhutan
- Insula Bouvet
- Botswana
- Oficiul Benelux pentru
Proprietate Intelectual|
(BOIP)2, 6
- Belarus
- Belize

BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD

- Canada
- Republica Democrat|
Congo
- Republica Central-African|
- Congo
- ElveÛia
- Coasta de FildeÕ
- Insulele Cook
- Chile
- Camerun
- China
- Columbia
- Costa Rica
- Cuba
- Republica Capului Verde
- Cipru
- Curaáçao
- Cehia

CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CW
CZ

3

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

- Germania
- Djibouti
- Danemarca
- Dominica
- Republica Dominican|
- Algeria

EA

- OrganizaÛia Euroasiatic|
a Brevetului (EAPO)1,6
- Ecuador
- Estonia
- Egipt
- Sahara Occidental|5
- Oficiul Uniunii Europene

EC
EE
EG
EH
EM

1
2
3
4

5
6
7

EP
ER
ES
ET
EU
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

pentru Proprietate
Intelectual| (EUIPO)6,7
- Oficiul European de
Brevete (OEB)1,6,7
- Eritreea
- Spania
- Etiopia
-UniuneaEuropeana 7
- Finlanda
- Fiji
- Insulele Falkland
(Malvine)
- Insulele Feroe
- FranÛa

GT
GW
GY

- Gabon
- Marea Britanie
- Oficiul de Brevete al
Consiliului de Cooperare
pentru Statele Arabe din
Golf (GCC)6
- Grenada
- Georgia
- Guernsey
- Ghana
- Gibraltar
- Groenlanda
- Gambia
- Guineea
- Guineea Ecuatorial|
- Grecia
- Georgia de Sud Õi
Insulele Sandwich
- Guatemala
- Guineea-Bissau
- Guyana

HK
HN
HR
HT
HU

- Hong Kong
- Honduras
- CroaÛia
- Haiti
- Ungaria

IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT

- Biroul InternaÛional
al OrganizaÛiei Mondiale
de Proprietate
Intelectual| (OMPI)4,6
- Indonezia
- Irlanda
- Israel
- Insula Man
- India
- Irak
- Iran (Republica Islamic|)
- Islanda
- Italia

JE
JM
JO
JP

- Jersey
- Jamaica
- Iordania
- Japonia

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

- Kenya
- Kârgâzstan
- Cambodgia
- Kiribati
- Insulele Comore
- Sfântul Kitts Õi Nevis
- Republica Popular|
Democrat| Coreean|
- Republica Coreea
- Kuweit

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

KR
KW

KY
KZ

- Insulele Cayman
- Kazahstan

LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

- Laos (Republica
Popular| Democrat|)
- Liban
- Sfânta Lucia
- Liechtenstein
- Sri Lanka
- Liberia
- Lesotho
- Lituania
- Luxemburg
- Letonia
- Jamahiria Arab| Libian|

MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

- Maroc
- Monaco
- Republica Moldova
- Muntenegru
- Madagascar
- Macedonia
- Mali
- Myanmar
- Mongolia
- Macao
- Insulele Mariana de Nord
- Mauritania
- Montserrat
- Malta
- Mauritius
- Maldive
- Malawi
- Mexic
- Malaezia
- Mozambic

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Nicaragua
- Olanda
- Norvegia
- Nepal
- Nauru
- Noua Zeeland|

OA
OM

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

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

- Panama
- Peru
- Papua Noua Guinee
- Filipine
- Pakistan
- Polonia
- Portugalia
- Palau
- Paraguay

QA
QZ

- Qatar
- Oficiul European pentru
Comunitatea Soiurilor de
plante (CPVO)6,7

RO
RS
RU
RW

- România
- Serbia
- Rusia
- Rwanda

SA

- Arabia Saudit|

SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC

- Insulele Solomon
- Insulele Seychelles
- Sudan
- Suedia
- Singapore
- Sfânta Elena, Ascension
si Tristan da Cuhna
- Slovenia
- Slovacia
- Sierra Leone
- San Marino
- Senegal
- Somalia
- Surinam
- Sudanul de Sud
- Säo Tomé Õi Príncipe
- Salvador
-Sint Maarten
(regiunea oladez|)
- Republica Araba Siriana
- Eswatini

TZ

- Insulele Turks
Õi Caicos
- Ciad
- Togo
- Thailanda
- Tadjikistan
- Timorul de Est
- Turkmenistan
- Tunisia
- Tonga
- Turcia
- Trinidad Õi Tobago
- Tuvalu
- Taiwan, Provincie
Chinez|
- Republica unita a Tanzaniei

UA
UG
US
UY
UZ

- Ucraina
- Uganda
- Statele Unite ale Americii
- Uruguay
- Uzbekistan

VA
VC

- Vatican
- Sfântul Vincent
Õi Grenadinele
- Venezuela
- Insulele Virgine Britanice
- Vietnam
- Vanuatu

TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW

VE
VG
VN
VU
WO

WS
XN
XU
XV

- OrganizaÛia Mondial|
de Proprietate
Intelectual|
(OMPI)
(Biroul InternaÛional)4,6
- Samoa
- Institutul Nordic pentru
Brevete (NPI)1,6
- Uniunea Internationala pentru
Protectia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV)6
- Institutul de Brevete
Visegrad (VPI)1,6

YE

- Yemen

ZA
ZM
ZW

- Africa de Sud
- Zambia
- Zimbabwe

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
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
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
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
Nume provizoriu
Acronimul sau abrevierea unei entit|Ûi nu este parte din denumirea acesteia
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)
(116)
(117)
(141)

Num|rul de ordine al înregistr|rii
Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
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)
(171)
(176)
(180)
(181)
(186)

Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
Durata prev|zut| a înregistr|rii
Durata prev|zut| a reînnoirii
Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
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)
(551)
(554)
(555)
(556)
(557)

IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
Marca tridimensional|
Marca hologram|
Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
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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0n termen de doua luni de la data publicării admiterii cererii de
înregistrare a mărcii, conform art. 26 alin. (1), orice persoana interesată
poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

7. Mașini automate de vânzare, automate
(distribuitoare automate), râșnițe de cafea
electrice.
11. Aparate de cafea, aparate pentru prăjit
cafea, aparate electrice de prăjit cafea, mașini
de cafea espresso, mașini electrice de cafea
espresso, echipament de încălzire, răcire și
tratare de alimente și băuturi, aparate pentru
cafea şi părţile lor componente, sisteme şi
aparate pentru încălzirea ceştilor, aparate şi
instalaţii pentru îndulcirea apei, filtre pentru cafea
electrice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
sticlărie, porțelan și ceramică, căni, cești şi căni,
căni de porţelan, căni fabricate din materiale
ceramice, farfurii, farfurii decorative, suporturi de
farfurii (ustensile de masă), porțelanuri, produse
din sticlă de uz casnic, vase de ceramică,
ornamente de ceramică, veselă din ceramică,
produse din ceramică pentru bucătărie, lucrări
de artă confecționate din ceramică, ceramică,
ceramică pictată, pahare (veselă de băut),
pahare, vase de băut, râșnițe de cafea acționate
manual, râșnițe neelectrice pentru cafea.
29. Produse de albire a cafelei (coffee
whiteners) constând în principal din produse
lactate, cremă pentru cafea (coffee cream)
sub formă de pudră, frișcă/cremă pentru cafea
(coffee creamer), frișcă/cremă fără conţinut de
lapte (non-dairy creamer), shake-uri din lapte
(milk shakes), băuturi pe bază de lapte care
conţin ovăz, băuturi din lapte care conţin fructe,
băuturi pe bază de iaurt, băuturi din lapte cu
arome, băuturi preparate din lapte sau care
conţin lapte, băuturi preparate din produse
lactate, băuturi din lapte cu aromă de cacao,
băuturi din lapte cu cacao, băuturi pe bază de
ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de
soia folosite ca înlocuitori de lapte, băuturi având
baza de lapte, băuturi pe bază de lapte de
migdale, băuturi pe bază de lapte de cocos,
băuturi pe bază de lapte conţinând cafea, băuturi
pe bază de lapte conţinând suc de fructe, băuturi
pe bază de lapte aromatizate cu ciocolată,
înlocuitori de lapte, produse de albire (produse
lactate) pentru băuturi.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
mirodenii, gheață (apă înghețată), torturi/
prăjituri, bomboane, caramele (bomboane),
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiți sărați şi
uscati (crackers), preparate din cereale, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, băuturi pe

M 2021 02862

08/04/2021
TOP ACTIV CLASS SRL, STR.
FAGETULUI NR. 50, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

INCEPTION by the sea
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Investiții imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09292

31/12/2021
EXPRESS CAFFE SRL, STR.
PLANTELOR NR. 48, JUD. IAȘI,
IASI, 700680, IAȘI, ROMANIA

ExpressCaffe
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.04
Culori revendicate:gri, maro
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15
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bază de ciocolată, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, nu de uz medical, boabe
de cafea măcinate, cafea măcinată, esenţe de
cafea, esenţe de ceai, băuturi carbogazoase
pe bază de cafea, cacao sau ciocolată, ceaiuri
aromate (altele decât cele pentru uz medicinal),
preparate/produse aromate pentru prepararea
infuziilor nemedicinale, infuzii nemedicinale,
băuturi de cacao cu lapte, băuturi de cafea cu
lapte, băuturi de ciocolată cu lapte, umpluturi
(fillings) pe bază de cafea, ceai verde japonez,
extracte de cacao pentru consum uman, extracte
de cacao utilizate ca arome în băuturi, extracte
de cafea, extracte de cafea de malț, extracte de
cafea utilizate ca arome în băuturi, extracte de
cafea utilizate ca arome în produsele alimentare,
extracte de cafea utilizate ca înlocuitori pentru
cafea, băuturi de cacao preparate și băuturi
pe bază de cacao, cafea în formă gata
preparată, băuturi de cafea preparate și băuturi
pe bază de cafea, extracte de ciocolată, extracte
de ciocolată pentru prepararea de băuturi,
extracte de ceai, extracte de ceai (nemedicinale),
cafea espresso, ciocolată caldă, ceai darjeeling,
ceai chai, orz prăjit și malţ pentru utilizare
ca înlocuitori pentru cafea, boabe de cafea
prăjite, produse din cacao, cacao (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau în băuturi), pastă
de cacao de băut, cacao pentru utilizare
în prepararea băuturilor, băuturi sub formă
de pudră conţinând cacao, pudră de cacao,
cappuccino (băutură pe bază de cafea), arome
de cafea, capsule de cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau în băuturi), cafea
neprăjită (unroasted coffee), cafea de malț, cafea
aromată, cafea cu ciocolată, cafea liofilizată
(freeze-dried coffee), cafea decafeinizată, ceai
de goji chinezesc (gugijacha), cicoare (înlocuitori
de cafea), cicoare pentru utilizare ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare și amestecuri de cicoare,
toate pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
orz pentru utilizare ca înlocuitor de cafea,
ceai rooibos, cafea în formă de boabe întregi,
ceai alb, ceai de lotus alb (baengnyeoncha),
ceai negru, ceai earl grey, ceai negru (ceai
englezesc), pulberi de amestecuri pentru iced
tea, amestecuri de extracte de cafea de malț
cu cafea, amestecuri de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
amestecuri de ceai, amestecuri de cicoare,
toate pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
amestecuri de esenţe de cafea și extracte de
cafea, amestecuri din cacao, amestecuri de
cafea, amestecuri de cafea și malț, amestecuri
de cafea și cicoare, pulberi de amestecuri de
ceai, ceai cu gheață (nemedicinal), iced tea,
ceai nemedicinal, cafea cu gheață (iced coffee),

preparate de cicoare pentru utilizare ca înlocuitor
pentru cafea, preparate pentru fabricarea de
băuturi pe bază de cacao, preparate din
cacao pentru utilizare în fabricarea de băuturi,
preparate pe bază de cacao, preparate pentru
fabricarea de băuturi pe bază de ciocolată,
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază
de ceai, preparate pentru fabricarea de băuturi
pe bază de cafea, preparate sub formă de pudră
conţinând cacao utilizate pentru fabricarea de
băuturi, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de caramel (toffee), preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de mentă, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de banană,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de mocha, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de portocală, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de nuci, preparate
vegetale pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază de
ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea conţinând
lapte, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, frappe-uri
(băuturi pe bază de cafea), ceai verde, ceai
din rădăcină de brusture (wooungcha), băuturi
pe bază de muşeţel, băuturi pe bază de cafea
conţinând înghețată (affogato), băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, pungi cu cafea, siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată, preparate pentru fabricarea
băuturilor cu aromă de ciocolată, ciocolată
cu lapte, pudră de ciocolată, ciocolată fără
lapte, bomboane de ciocolată, băuturi pe bază
de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, pudră de cacao instant, ceai instant
(altul decât cel pentru scop medicinal), cafea
instant, concentrate de cafea, ceai ambalat
(altul decât pentru uz medicinal), ceai de
tei (linden tea), ceai, ceai cu flori de tei,
nemedicinal (ceai lime blossom), ceaiuri (infuzii)
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
ceai de rozmarin, ceai din orez brun prăjit,
ceai ginseng, ceai de salvie, ceai din frunze
de orz, ceai pentru infuzii, ceai de iasomie,
mate (ceai), ceai (nemedicinal) care conţine
extracte de merișor, ceai (nemedicinal) care
conţine frunze de merișor, ceaiuri (nemedicinale)
care conţin lămâie, ceaiuri cu aromă de fructe
(nemedicinale), ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceai cu aromă de măr (altele decât
pentru uz medicinal), ceai de lămâie verde (lime
tea), ceai cu aromă de portocale (altele decât
pentru uz medicinal), ceai citron, ceai de ginseng
roşu, ceai de mentă, ceai de ghimbir, ceai
cu gheață (iced tea), ceai (nemedicamentos)
16
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vândut în vrac, ceai instant, ceaiuri de fructe, ceai
fără teină, ceai fără teină îndulcit cu îndulcitori,
cafea artificială, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), înlocuitori de cafea
(cafea artificială sau preparate vegetale folosite
în loc de cafea), înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, înlocuitori de ceai, înlocuitori de cafea
pe bază de cicoare, capsule de cafea (coffee
pods), capsule de ceai (tea pods), pliculeţe de
ceai (nu pentru uz medicinal), pliculeţe de ceai
de iasomie, altele decât pentru uz medicinal,
frunze de ceai, filtre sub formă de pungi de
hârtie umplute cu cafea, şerbeturi (produse
de cofetărie), şerbeturi (îngheţate), batoane
de înghețată cu fructe, deserturi cu înghețată,
prăjituri cu iaurt îngheţate, amestecuri pentru
şerbeturi, băuturi cu gheață cu bază de ciocolată,
băuturi cu gheață cu bază de cacao, băuturi cu
gheață cu bază de cafea, înghețată din produse
lactate, lapte îngheţat (îngheţate), gheață pentru
răcoritoare (ice for refreshment), produse de
cofetărie îngheţate, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), îngheţate cu aromă de
ciocolată, înghețate/gheață cu arome (flavored
ices), îngheţate conţinând ciocolată, înghețată
cu fructe, îngheţate (water ice), îngheţate de
fructe, înghețată care nu e preparată din produse
lactate, îngheţate comestibile de fructe, parfeuri,
băuturi pe bază de înghețată, sorbeturi (water
ices), înlocuitori de înghețată.
32.
Băuturi nealcoolice, ape minerale
și carbogazoase, băuturi nealcoolice din
fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
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, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, organizare de
târguri și expozitii în scop comercial și
publicitar, promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, campanii
umanitare și de ajutorare a comunităților locale,

comert en-gros si en-detail, servicii de agenții
de import-export, promovare şi marketing prin
toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online pe internet,
servicii de comenzi online computerizate şi
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, furnizarea de servicii de achiziţionare
pentru terţi, online, oferind o varietate largă
de produse, asistenţă în sensul şi pentru
organizarea afacerilor, incluzând consultanţă şi
informaţii referitoare la acestea, administrare
afacerilor comerciale, franciză, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, distribuirea de eşantioane, materiale
promoţionale şi de comercializare pentru terţi,
demonstraţii cu produse, publicitate prin poştă
electronică, servicii de oferte promoţionale
(promovarea reducerilor) organizarea de
operaţiuni comerciale în vederea dezvoltării
fidelităţii clienţilor (publicitate), precum şi
management-ul administrativ şi comercial al
acestor operaţiuni.
37. Reparații, întreținerea de automate.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cofetării, cafenele, restaurante, cantine,
restaurante cu autoservire, restaurante cu
servire rapidă (snack-baruri), baruri, servicii
de bar, servicii de preparare a alimentelor,
prepararea și furnizarea de alimente și
băutură pentru consum imediat, servicii pentru
prepararea alimentelor şi a băuturilor, furnizare
de informaţii referitoare la prepararea alimentelor
şi a băuturilor, furnizarea de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de snackbaruri, servicii de catering, furnizare de alimente
şi băuturi în bistrouri, servire de alimente şi
băuturi, servicii de consultanţă cu privire la
prepararea băuturilor si alimentelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00231

13/01/2022
ASOCIAȚIA TELEFONUL
COPILULUI, STR. BOZIENI NR. 9,
BL. 830 BIS, SC.1, AP.24, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL. M106,
SC. 4, ETAJ 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TELEFONUL COPILULUI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de asociere, şi anume promovarea
intereselor si drepturilor copilului, servicii de
relatii media, relaţii publice, căutarea de
sponsorizări, administrarea centrelor de apeluri
pentru terți, servicii de preluare a apelurilor
telefonice și de gestionare a mesajelor, inițiere
de apeluri telefonice pentru alte persoane,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, intermediere
intre voluntarii calificați si organizațiile nonprofit,
administrarea afacerilor, publicitate, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, sondaje de
opinie, sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, marketing cu public ţintă.
36. Strângerea de fonduri caritabile, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru
copiii defavorizați, coordonarea evenimentelor și
activităților de strângere de fonduri caritabile,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
sponsorizare financiară, colectarea de fonduri
și sponsorizare, acordare de fonduri pentru
organizații non-profit, servicii de finanțare a
capitalului de risc pentru organizații non-profit.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor mentale ale copiilor, servicii
educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizare de servicii de
citit povești pentru copii prin telefon, pregătirea
personalului nemedical în domeniul îngrijirii
copiilor, mentorat educațional pentru copii de
vârstă școlară, servicii educaționale pentru copii,
predare / servicii educaţionale / servicii de
18

instruire, academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, conferinţelor, congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii, cursuri
de corespondenţă, transfer de know-how
(instruire), servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale.
44. Servicii de psiholog, servicii de terapie,
terapie psihologică pentru sugari și copii,
consiliere medicală, informații medicale, servicii
de telemedicină.
45. Servicii juridice, consiliere și reprezentare
juridică, furnizare de informații juridice, servicii
juridice pro bono, servicii de anchete juridice,
consultanţă spirituală, consiliere în perioada de
doliu, servicii de reţele de socializare online,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de încălțăminte pentru
persoane nevoiașe (servicii caritabile).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00470

25/01/2022
STRAERO SA, B-DUL IULIU
MANIU NR. 220, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061126, ROMANIA

STRAERO INCAS GROUP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.03; 24.15.01
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
5275C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Formare și specializare de personal în
domeniul științelor aeronautice și spațiale
(educație, instruire).
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37. Reparații tehnice de aviație, întreținerea,

42. Servicii de cercetare fundamentală și
aplicativă, servicii de dezvoltare tehnologică în
domeniul aeronautic și al științelor spațiale,
elaborarea de studii, strategii și prognoze
privind dezvoltarea științelor aeronautice și
spațiale, acordare de asistență tehnică,
consultanță și alte servicii științifice și
tehnologice specializate, în domeniul propriu de
activitate, elaborarea de reglementări tehnice
și economice de interes public și național,
care privesc asigurarea cerințelor fundamentale
impuse sistemelor aerospațiale și aerodinamice,
lucrări de cercetare, proiectare, omologare
și întocmire de documentație de execuție
pentru avioane de școală și antrenament,
precum și accesoriile aferente, servicii de testări
și analize, administrarea activităților pentru
protecția mediului înconjurător.

repararea și recondiționarea aeronavelor.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, transportul
pasagerilor, servicii pentru transportul bagajelor,
servicii poștale și de curierat, transportul
pasagerilor și bagajele acestora, furnizare de
planuri de zbor, încărcarea bunurilor, servicii
pentru transportul bagajelor, organizare de
zboruri.
41. Formare și specializare de personal
în domeniul științelor aeronautice și spațiale
(educație, instruire).
42. Servicii de cercetare fundamentală și
aplicativă, servicii de dezvoltare tehnologică în
domeniul aeronautic și al științelor spațiale,
elaborarea de studii, strategii și prognoze
privind dezvoltarea științelor aeronautice și
spațiale, acordare de asistență tehnică,
consultanță și alte servicii științifice și
tehnologice specializate, în domeniul propriu de
activitate, elaborarea de reglementări tehnice
și economice de interes public și național,
care privesc asigurarea cerințelor fundamentale
impuse sistemelor aerospațiale și aerodinamice,
lucrări de cercetare, proiectare, omologare
și întocmire de documentație de execuție
pentru avioane de școală și antrenament,
precum și accesoriile aferente, servicii de testări
și analize, administrarea activităților pentru
protecția mediului înconjurător.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00471

25/01/2022
AEROSPACE SERVICES S.R.L.,
BD-UL FICUSULUI NR. 44/A,
CORPUL A, ET. 2, CAMERA
15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

AEROSPACE SERVICES
INCAS GROUP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.03; 24.15.01
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
5275C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii specializate privind elaborarea de
reglementări economice de interes public și
național, care privesc asigurarea cerințelor
fundamentale impuse sistemelor aerospațiale și
aerodinamice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00661

31/01/2022
LAURA MOCANU, BD. MIRCEA
VODĂ NR. 21D, ET. 6, AP.
6.1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00703

(740)

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

01/02/2022
BENȚE CORNELIU, STR.
ASTRELOR NR. 21, SAT
DOMNEȘTI, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BUTTERFLY LIPS Technique
by Dr. Laura Mocanu
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018506/04.07.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „BUTTERFLY” şi „LIPS”.

(531)

Clasificare Viena:
03.13.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate: roșu, albastru,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
și de înfrumusețare, formare de personal
specializat referitoare la îngrijirea estetică facială
a oamenilor (instruire), organizarea și susținerea
de cursuri de formare profesională privind
serviciile de infrumusețare facială.
44. Chirurgie estetică, stomatologie estetică,
chirurgie estetică și plastică, servicii de clinici
de chirurgie estetică și plastică, servicii de
înfrumusețare pentru oameni, consiliere în
domeniul înfrumusețării, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de tratamente de înfrumusețare, în
special pentru buze.
───────

LEXACADEMY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 17.03.02; 26.01.02
(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. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
compilarea de informații în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informații pentru
scopuri comerciale sau publicitare, 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, organizarea de expoziții în
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scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, publicitate exterioară, publicitate cu
plata per click, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, marketing cu public țintă,
scrierea de curriculum vitae pentru terți/scrierea
de CV-uri pentru terți.
38. Furnizarea de forumuri online, 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 filmelor fotografice,
imprimare fotografică, tipărire (imprimare).
41. Academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea
și
susținerea
colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, transfer de know-how (instruire),
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare
la educație, servicii educaționale furnizate
de școli, organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, furnizarea
de facilități pentru muzee (prezentări, expoziții),
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
instruire practică (demonstrații), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, organizarea și susținerea de
seminarii, producția de spectacole, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.
42. Stocarea electronică a datelor, cercetare
științifică.
45. Servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, auditare a conformității
juridice,
cercetare
juridică,
organizarea
reuniunilor politice, mediere.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00826

03/02/2022
BRANDBOX SRL, BD.
MĂRĂȘEȘTI, NR.20, PARTER,
AP.1, CMERA 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PEST STOP
(531)

Clasificare Viena:
03.05.07; 03.01.16; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.03; 26.11.01;
26.04.02
(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor.
9. Senzori cu ultrasunete, detectoare cu
ultrasunete (non-medical).
21. Capcane, goale, pentru administrarea
de rodenticide rozătoarelor, capcane pentru
rozătoare, capcane pentru insecte, capcane
pentru dăunători, capcane pentru animale,
capcane pentru șobolani, capcane neelectrice
pentru insecte, capcane electrice pentru insecte,
produse cu ultrasunete pentru îndepărtarea
păsărilor, dispozitive cu ultrasunete pentru
îndepărtarea țânțarilor, produse cu ultrasunete
pentru respingerea animalelor dăunătoare,
articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de

───────
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calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a produselor
și articolelor pentru distrugerea dăunătorilor,
senzorilor cu ultrasunete, detectoarelor cu
ultrasunete (non-medical), capcanelor, goale,
pentru administrarea de rodenticide rozătoarelor,
capcanelor pentru rozătoare, capcanelor
pentru insecte, capcanelor pentru dăunători,
capcanelor pentru animale, capcanelor pentru
șobolani, capcanelor neelectrice pentru insecte,
capcanelor electrice pentru insecte, produselor
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
dispozitivelor cu ultrasunete pentru îndepărtarea
țânțarilor, produselor cu ultrasunete pentru
respingerea animalelor dăunătoare, articolelor
pentru controlul dăunătorilor și paraziților
(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 siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

(210)
(151)
(732)

M 2022 00948

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, ROMANIA

08/02/2022
UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.
SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RPL Revista
profesiilor liberale
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale tipărite, lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere

───────
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montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
tipărite.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online,
servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,

traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00978

09/02/2022
RETAIL COMPLEX SRL, STRADA
LILIACULUI NR. 1, BLOC E, AP. 11,
JUDEȚUL TIMIȘ, GIROC, 307220,
TIMIȘ, ROMANIA

BETTER POSTURE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate de masaj, pistoale electrice de
masaj, role de masaj electrice, dispozitive pentru
masajul corporal, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru spate, aparate cu
vibrații pentru masaj, suporturi ortopedice, perne
ortopedice pentru picioare, articole ortopedice,
perne ortopedice, centuri lombare, perne de uz
ortopedic, centuri pentru uz ortopedic, corsete
pentru uz terapeutic.
20. Perne, perne umplute, perne gonflabile,
perne cervicale, perne de aer, perne de
maternitate, perne pentru scaune, perne pentru
fotolii, perne de voiaj, perne de susținere
a gâtului, perne gonflabile pentru susținerea
gâtului, perne de sprijin pentru cap, perne în
formă de u, perne din spumă cu memorie, perne
gonflabile, altele decât cele pentru uz medical,
perne pentru gât (altele decât cele pentru uz
medical sau chirurgical), perne de susținere a
spatelui, care nu sunt de uz medical, perne
gonflabile (altele decât cele pentru uz medical)
pentru zona din jurul gâtului.
25. Centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
corsete pentru talie (articole de îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte), ciorapi până
23
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televiziune prin rețele ip, divertisment difuzat
într-o rețea globală de comunicații, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment radiofonic, divertisment
televizat, educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, fotoreportaje, 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 conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
servicii de divertisment în club, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, educație,
divertisment și sport, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, rezervare de locuri pentru spectacole
și evenimente sportive, rezervare de locuri
pentru spectacole și rezervare de bilete de
teatru, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente de divertisment, servicii de
rezervare de bilete pentru spectacole, servicii
de rezervare de bilete pentru concerte și
spectacole de teatru, servicii de rezervare
și vânzare de bilete pentru evenimente,
servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente, centre de divertisment, acreditare
(certificare) de servicii de educație, consultanță
referitoare la planificare de petreceri, consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, degustare de vinuri (servicii
de divertisment), desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul
spectacolelor cu laser, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, informații în materie de divertisment,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat în timpul

la genunchi cu bandă elastică, ciorapi de
atletism.
28. Genunchiere pentru atleți, genunchiere
pentru fotbal, genunchiere pentru fotbal
american, genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, aparate de interior pentru fitness,
aparate pentru antrenament sportiv, aparate
pentru antrenamente (exerciții fizice), apărători
elastice pentru umeri, pentru uz sportiv, articole
de sport, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, elemente de absorbție a șocului pentru
protejarea împotriva accidentărilor (articole
sportive).
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
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 online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente pentru terapie fizică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00986

09/02/2022
DANIEL PETREUS, STR. ANA
IPĂTESCU NR. 21, AP. 4, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300496, TIMIȘ,
ROMANIA

Imund
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, cluburi de fani, compunere
de cântece, concerte muzicale pentru
televiziune, compunere de muzică pentru terți,
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, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul turneelor, divertisment difuzat prin
24
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pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment interactiv on-line, divertisment prin
filme, divertisment teatral, educație și instruire,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, furnizare
de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, furnizare de informații, comentarii
și articole în domeniul muzicii prin rețele
de calculatoare, furnizare de informații on-line
în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet, furnizare de
informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de informații în
domeniul divertismentului prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații în domeniul muzicii, furnizare de
instalații de recreere pentru cluburi, furnizare de
instalații pentru cinematografe și teatre, furnizare
de instalații pentru divertisment, 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 muzică digitală de pe site-uri web de
internet cu muzică în format mp3, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicațiilor, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, furnizarea de instalații
pentru activități de recreere în aer liber, informare
în legătură cu activități culturale, informații în
materie de divertisment, management artistic
de teatru, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
montaj de producții de divertisment lejer,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, îndrumare, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, organizare
de activități culturale pentru tabere de
vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități

educative pentru tabere de vară, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de competiții, organizare de
concursuri muzicale, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, 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 festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare și
prezentare de spectacole, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de piese de teatru și
de spectacole muzicale, planificarea de recepții
(divertisment), pregătire de efecte speciale
pentru diverstisment, pregătirea de texte pentru
publicare, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producție de documentare,
producție de documentare cinematografice,
producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de spectacole, producție
de spectacole muzicale, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
proiectarea filmelor, proiecție de filme video,
regie artistică pentru artiști scenici, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli
de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii culturale, servicii de
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agrement, servicii de cluburi de fani, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment furnizate on-line printro bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment radiofonic și televizat,
servicii de divertisment muzical animat, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
furnizate prin transmisii continue online, servicii
de divertisment radiofonice prin internet, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de mixare muzicală, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii de
spectacole în direct, servicii de spectacole
cu laser, servicii de spectacole cu laser
(divertisment), servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, organizarea de turnee sub
formă de servicii de divertisment.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00990

10/02/2022
ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA
14, PARTER, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BEST BET CU
MIRCEA BADEA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor
de radio, ori pe site-uri web, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
postarea de afişe și anunțuri publicitare,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,

───────
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organizarea de evenimente în scop publicitar,
servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de radio,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet.
41. Producţia de programe de radio, producția
de programe de televiziune, producţia de
emisiuni de radio, producția de emisiuni
de televiziune, producția de talk-show-uri
de televiziune și de radio, organizarea de
dezbateri televizate, organizarea de dezbateri
la radio, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
furnizare de servicii de divertisment și
educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație
prin intermediul radioului, organizarea de
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, prezentare de emisiuni de
televiziune, prezentare de programe de radio,
servicii ale studiourilor de televiziune, montaj de
programe de televiziune, pregătire de programe
de televiziune, producție de filme pentru
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau pentru televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune cu și despre jocuri de noroc și
pariuri, producția și prezentarea unei emisiuni
de radio cu și despre jocuri de noroc și
pariuri, furnizarea de știri și informații despre
jocuri de noroc și pariuri prin intermediul unei
emisiuni de televiziune și/sau emisiuni de radio,
furnizarea de informații despre sport și rezultate
sportive prin intermediul unei emisiuni de
televiziune și/sau emisiuni de radio, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,

servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video la cerere (video-on-demand), găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la televiziune sau radio, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la jocuri de noroc, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la sport, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea expozițiilor în scop
educațional, artistic sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, organizarea de workshop-uri,
organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative sau de
divertisment, organizarea de evenimente în
scopuri artistice, culturale, educaționale, de
divertisment sau sportive, furnizarea de
divertisment, educație, instruire, știri sportive
prin intermediul unor emisiuni de televiziune
disponibile pe un website, organizarea de
spectacole, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio și vizuale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01016

10/02/2022
IOAN CONDURACHE, STR.
ŞCOLII NR. 70, LOC. PLOPENI,
JUDEŢ SUCEAVA, SALCEA,
SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01041

(740)

NOMENIUS S.R.L., STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

10/02/2022
CLUBUL SPORTIV SPORT CLUB
MUNICIPAL TIMISOARA, ALEEA
F.C. RIPENSIA NR. 11, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FORMAŢIA VITAL SUCEAVA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Reprezentații de muzică live, interpretare
de muzică, spectacole muzicale, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, concerte de muzică
în direct, regizare de spectacole muzicale,
înregistrări de muzică, publicare de lucrări
muzicale, servicii privind compunerea de lucrări
muzicale, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
educație muzicală.

BASCHET SCM TIMIȘOARA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018205/29.06.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „BASCHET” şi „SCM TIMIȘOARA”.

───────

(591)

Culori revendicate: albastru, galben,
alb,negru
(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, bascheți, pantofi pentru baschet,
jachete sport, hanorace sport, bluze sport, ghete
sport, bustiere sport, pantaloni sport, echipament
sportiv, șepci sportive, pantofi de sport, pantaloni
de sport, șosete pentru sport, șorturi pentru
sport, treninguri (pentru sport).
28. Echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, coșuri
de baschet, panouri de baschet, plase de
baschet, mingi de baschet, inele pentru coșuri de
baschet, jocuri de baschet de masă, protecție de
deget pentru baschet, jocuri sportive, mingi de
sport, echipamente pentru sport, cercuri pentru
sport, trambuline pentru sport, protecții inghinale
pentru sportivi (articole sportive), articole de
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sport, mingi (articole sportive), mingi gonflabile
pentru sport.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, tabere de baschet,
instruire în baschet, organizarea de turnee de
baschet, închirierea de terenuri de baschet,
divertisment de tipul jocurilor de baschet,
organizare de meciuri și demonstrații de
baschet, organizare, pregătire și coordonare
de meciuri de baschet, arbitraj sportiv,
antrenament sportiv, coaching sportiv, activități
sportive, pregătire sportivă, educație sportivă,
antrenamente sportive, servicii sportive, sport
și fitness, organizarea turneelor sportive,
furnizarea instalațiilor sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
pregătirea jucătorilor sportivi, organizare de
evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere.

The Mirrors Concept
În conformitate cu Art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1020000/18.07.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: The Mirrors Concept.

(531)

(591)

Culori revendicate: rosu, negru,
portocaliu, galben, verde, albastru,
indigo, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.04.01; 26.04.07; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08

M 2022 01275

18/02/2022
ASOCIATIA CEDRU, STR.
TINERETULUI 24, BLOC 6, AP 48,
ETAJ 3, JUDEȚ ILFOV, CHIAJNA,
077040, ILFOV, ROMANIA
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(210)
(151)
(732)

M 2022 01351

21/02/2022
DELIA - GABRIELA DUMBRAVĂ,
INTRAREA ROMA NR 1, SC B,
AP 5, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIȘOARA,
300560, TIMIȘ, ROMANIA
DORICA BOTĂU, CALEA
BOGDĂNEȘTILOR NR 8, AP
2, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIȘOARA,
300392, TIMIȘ, ROMANIA
DESPINA MARIA BORDEAN, STR
MUREȘ NR 2, SC G, AP 1, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIȘOARA, 300422, TIMIȘ,
ROMANIA
AURICA - BREICA BOROZAN,
CALEA TORONTALULUI NR
10, SC A, AP 18, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
DIANA VERONICA DOGARU,
STR DEJ NR 13, BL 84, SC A, AP
13, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIȘOARA,
300637, TIMIȘ, ROMANIA
MĂRIOARA DRUGĂ, STR ION
IONESCU DE LA BRAD NR
5, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIȘOARA,
300255, TIMIȘ, ROMANIA
NICOLETA - GABRIELA
HĂDĂRUGĂ, STR GLORIEI NR
53, JUDEŢ TIMIŞ, SANANDREI,
307375, TIMIȘ, ROMANIA
CORINA DANA MIȘCĂ, STR
MUREȘ NR 32, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR
PLOPILOR 33, JUDEŢ TIMIŞ,
RECAȘ, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
MARIANA - ATENA POIANA,
CALEA ȘAGULUI NR 85, BL
11, SC G, AP 28, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIȘOARA, 300516, TIMIȘ,
ROMANIA
VIORICA - MIRELA POPA, STR
ATENA NR 3/1, JUDEŢ TIMIŞ,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DIANA - NICOLETA RABA, STR
SIMFONIEI NR 40, JUDEŢ TIMIŞ,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
BOGDAN - PETRU RĂDOI, STR
INGERILOR NR 25, JUDEŢ TIMIŞ,
DUMBRĂVIȚA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA
DUCU SANDU ȘTEF, STR
AMFOREI NR 8 E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIȘOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

VEGAN GOODIES - CHEESE
LIKE by AKADEMIKAFOOD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate și înlocuitori.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01397

(210)
(151)
(732)

22/02/2022
TOP RANGE, STR. VATRA
LUMINOASĂ NR. 108, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. ȘINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2022 01413

23/02/2022
SC AMANET AUTO SRL, ŞOS.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 31,
BL. 29, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AmanetAuto.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, publicitate prin internet pentru
vânzare bunuri mobile, publicitate, publicitate
online,
publicitate
televizată,
publicitate
radiofonică, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate şi marketing, publicitate şi reclamă,
publicitate în reviste, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, servicii
de publicitate exterioară, servicii promoţionale
de
publicitate,
publicitate
pe
peliculă
cinematografică, publicitate în cinematografe,
agenţii de publicitate, promovare(publicitate) de
concerte, publicitate directă prin poştă, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de promovare şi publicitate,
publicitate radio şi de televiziune, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, servicii de
publicitate şi marketing, publicitate pentru terţi pe
internet, servicii de publicitate şi reclamă, servicii
de publicitate în presă, servicii de publicitate
furnizate prin internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet.

CALIBRU 9
(531)

Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.17; 27.05.01; 26.01.02;
26.01.06; 29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, furnizarea de instruire, activități
sportive, servicii specifice poligoanelor de tir
sportiv.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01424

(210)
(151)
(732)

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

(540)

23/02/2022
IOAN SABĂU, STR. ULMULUI
NR.4, JUD. MARAMUREȘ, VIȘEU
DE SUS, 435700, MARAMUREȘ,
ROMANIA

M 2022 01431

23/02/2022
SAMUEL HANUSEAC, STR.
SOPORULUI NR. 17, SC. A, ET.
1, AP. 8, JUDETUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SAY CHEEEESE Cheesy pasta
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: rosu, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Paste.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant.

APIPLUS Preparat apicol
din Munții Maramureșului
PRODUS ÎN ROMÂNIA
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1019274 din data
12.07.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Preparat apicol din
Munții Maramureșului PRODUS ÎN ROMÂNIA

───────

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.18; 25.07.01; 25.07.08; 24.07.01;
24.07.23
(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare pe bază de propolis,
propolis pentru uz farmaceutic, suplimente
alimentare pe bază de polen, lăptișor de matcă
pentru uz medical, lăptișor de matcă pentru uz
farmaceutic., polen de albine de uz farmaceutic,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor de
matcă.
30. Miere, lăptișor de marcă, propolis.
31. Polen de albine (brut), polen (materie primă),
polen de albine neprocesat.

(540)

M 2022 01448

23/02/2022
HOB CLINIC GROUP SRL,
BD. PIPERA NR. 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

Hob dent
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,

───────
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servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale.

gros, prin toate mijloacele, inclusiv prin magazine
şi comenzi prin internet de produse sau servicii,
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin internet, astfel
încât terții să le cunoască şi să le achiziționeze
comod.
41. Divertisment, activități culturale, sociale,
recreative, distractive și de petrecere a timpului
liber, organizarea de evenimente, petreceri,
spectacole, competiții, team building-uri, gale,
emisiuni de radio și televiziune, servicii de
editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, publicare de cărți, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broșuri, jurnale, comentarii,
articole pe diferite teme, inclusiv pe internet
sau on-line, publicarea de broșuri și reviste
electronice online, accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, educație și
instruire în domeniul horeca.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentație publică.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 01586

(740)

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., STR.
TURDA NR. 127, BL. 2, SC. C, AP.
91, SECTOR 1, BUCUREȘTI, 113311,
ROMANIA

01/03/2022
BERARIA H S.R.L., ȘOS.
KISELEFF NR. 32, ET. 1, CAM.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 01668

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

04/03/2022
ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL
SRL, STR. PALAS, NR. 7A, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Restaurant Riviera Park
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.09;
26.02.07
(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
ori platforme media terțe, pe internet, pe rețele
sociale sau în cadrul unor platforme de internet
proprii sau terțe, într-o rețea computerizată,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții, campanii online sau offline, conexe
și accesorii, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv servicii
de asistență si consultanță, administrare de
afaceri, servicii de comerț cu amănuntul sau en-

MAI CHA bubble tea bar
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri de ceai,
amestecuri de cafea, tapioca, ceai, ceai instant,
chai (ceai), extracte de ceai, înlocuitori de
33
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ceai, gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse
de patiserie inghețate), și șerbeturi, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri,
produse de patiserie, prăjituri, tarte, înghețată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
arome din ceai, esențe de ceai, cu exceptia
esențelor eterice si a uleiurilor esențiale, frunze
de ceai, ceai cu gheață (nemedicamentoase),
băuturi din ceai nemedicinale, pliculețe de
ceai (nu pentru uz medicinal), ceai instant
(altul decât cel pentru uz medicinal), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de
ceai), înlocuitori de ceai (altele decât pentru
uz medicinal), ceaiuri aromate (altele decât
cele pentru uz medicinal), cereale, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, siropuri și melasă, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi nealcoolice cu aromă de
ceai, sucuri, smoothies, băuturi de fructe, băuturi
cu gheață pisată (băuturi parțial înghețate),
băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi pe baza de nuci și de soia, siropuri de
fructe, siropuri pentru băuturi, băuturi pe bază de
orez, nefiind înlocuitori de lapte.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01699

07/03/2022
OMV PETROM MARKETING
S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, PETROM CITY, CLADIREA
INFINITY ETAJ 1, OVAL B,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013329,
ROMANIA

95 BENZINĂ STANDARD
Standard EN 228
Benzină fără plumb E10

───────

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1019253 din data 11.07.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: 95 BENZINĂ STANDARD
Standard EN 228 Benzină fără plumb E10

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.15.17; 03.01.08;
03.01.16; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, albastru,
roșu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Carburanți și combustibili pentru motoare.
35. Publicitate, consiliere întreprinderilor cu
privire la achiziționarea de bunuri de vânzare
prin intermediul magazinelor de proximitate,
stațiilor de service, ghișeelor de mâncare pentru
aducere, brutăriilor, cafenelelor, restaurantelor
și distribuitoarelor automate, gestionarea
34
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sistemelor de loialitate, de stimulare sau
de promovare a clienților, sfaturi cu privire
la funcționarea brutăriilor, a gătitelor pentru
alimente, cafenelelor, restaurantelor, stațiilor
de service și a magazinelor, distribuție de
mărfuri pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
stații de alimentare și magazine situate pe
stații de alimentare, servicii de magazine de
proximitate, distribuția de combustibil, petrol,
petrol, gaze și lubrifianți, servicii de analiză,
cercetare și informare a afacerilor, prognoză
economică, furnizarea de sfaturi, consultanță
și informații referitoare la serviciile menționate
anterior, incluse în această clasă, gestiunea
afacerilor comerciale, în special gestiunea
afacerilor comerciale pentru staţii de alimentare,
instalaţii de spălat şi rafinării, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei petrochimice electrice și a altor produse
conexe, servicii de comerț cu: gaze naturale,
petrol, lichide de gaze naturale, gaz petrolier
lichefiat, produse pentru și de la alții, promovarea
vânzărilor pentru terţi şi anume emitere de
carduri de fidelitate, lucrări de birou, publicitate,
în special organizarea şi gestiunea afacerilor
comerciale pentru programe de fidelizare a
clienţilor, de premii şi de promoţii de vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, și anume
emitere de carduri de fidelitate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse
din acestea, 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, 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

la funcționarea brutăriilor, a gătitelor pentru
alimente, cafenelelor, restaurantelor, stațiilor
de service și a magazinelor, distribuție de
mărfuri pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
stații de alimentare și magazine situate pe
stații de alimentare, servicii de magazine de
proximitate, distribuția de combustibil, petrol,
petrol, gaze și lubrifianți. servicii de analiză,
cercetare și informare a afacerilor, prognoză
economică, furnizarea de sfaturi, consultanță
și informații referitoare la serviciile menționate
anterior, incluse în această clasă. gestiunea
afacerilor comerciale, în special gestiunea
afacerilor comerciale pentru staţii de alimentare,
instalaţii de spălat şi rafinării, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei petrochimice electrice și a altor produse
conexe, servicii de comerț cu gaze naturale,
petrol, lichide de gaze naturale, gazului petrolier
lichefiat, produselor pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de promoţii
de vânzare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
și anume emitere de carduri de fidelitate, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi
produse din acestea, 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

M 2022 01700

07/03/2022
OMV PETROM MARKETING
S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, PETROM CITY, CLĂDIREA
INFINITY, ET. 1, OVAL B, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 013329, ROMANIA

BENZINĂ EXTRA
99 Standard EN 228
Benzină fără plumb E10
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018432/01.07.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „BENZINĂ”, „EXTRA 99” ,
„Standard EN 228” şi „Benzină fără plumb E10”.

(531)

Clasificare Viena:
24.07.01; 03.01.08; 27.05.01; 26.01.03
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Carburanți și combustibili pentru motoare.
35. Publicitate, consiliere întreprinderilor cu
privire la achiziționarea de bunuri de vânzare
prin intermediul magazinelor de proximitate,
stațiilor de service, ghișeelor de mâncare pentru
aducere, brutăriilor, cafenelelor, restaurantelor
și distribuitoarelor automate, gestionarea
sistemelor de loialitate, de stimulare sau
de promovare a clienților, sfaturi cu privire
36
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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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01761

10/03/2022
NICULESCU FLORENTINA,
B-DUL UVERTURII NR. 91,
BL. P21,SC. 3, ET. 4, AP. 132,
SECTOR 6,BUCUREȘTI,
ROMANIA

SOMATIC HEALING BREATH
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Cursuri de dezvoltare personală, instruire
cu privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltare personală.
44. Servicii de psihologie, servicii de terapie,
toate serviciile de mai sus în legătură cu stresul
post-traumatic.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 01809

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SARGUINTEI NR. 39, AP.12, JUDEȚ
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

13/03/2022
RO BĂUTURI SRL, ERNEI NR.
391M, JUDEȚ MUREȘ, ERNEI,
547215, MUREȘ, ROMANIA

(540)

───────

GOLDEN CIDER EST. 2022
100% HANDCRAFTED CIDER
(531)
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29.01.13; 27.05.01; 26.11.05; 05.07.13;
25.01.25
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(591)

Culori revendicate: negru, galben, maro

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210)
(151)
(732)

32. Cidru fără alcool, băuturi pe bază de suc de

mere, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, băuturi pe bază de fructe,
extracte din fructe fără alcool.
(540)

33. Cidru alcoolic, cidru dulce alcoolic, cidru
sec alcoolic, băutură alcoolică pe bază de vin
și fructe, băuturi alcoolice care conțin fructe,
extracte din fructe cu alcool, vin de fructe, vin
spumant de fructe.

M 2022 01829

14/03/2022
OMV PETROM MARKETING
S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, SECTOR 1, PETROM CITY,
CLADIREA INFINITY ETAJ 1,
OVAL B, SECTOR 1, BUCURESTI,
013329, ROMANIA

───────

MOTORINA STANDARD B7
(531)
(591)
(511)

38

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.08
Culori revendicate:galben, albastru, alb,
rosu deschis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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.

4. Carburanti si combustibili pentru motoare.
35. Publicitate, consiliere întreprinderilor cu

privire la achiziționarea de bunuri de vânzare
prin intermediul magazinelor de proximitate,
stațiilor de service, ghișeelor de mâncare pentru
aducere, brutăriilor, cafenelelor, restaurantelor
și distribuitoarelor automate, gestionarea
sistemelor de loialitate, de stimulare sau de
promovare a clienților, furnizarea de sfaturi
comerciale cu privire la funcționarea brutăriilor,
a gătitelor pentru alimente, cafenelelor,
restaurantelor, stațiilor de service și a
magazinelor, distribuție de mărfuri pentru
comerțul cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la stații de alimentare și
magazine situate pe stații de alimentare, servicii
de magazine de proximitate, servicii de analiză,
cercetare și informare a afacerilor, prognoză
economică, furnizarea de sfaturi comerciale,
consultanță și informații comerciale referitoare
la serviciile menționate anterior, gestiunea
afacerilor comerciale, în special gestiunea
afacerilor comerciale pentru staţii de alimentare,
instalaţii de spălat şi rafinării, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei petrochimice electrice și a altor produse
conexe, servicii de comerț gazelor naturale,
petrolului, lichidelor de gaze naturale, gazului
petrolier lichefiat, produselor pentru și de la
alții, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de promoţii
de vânzare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
și anume emitere de carduri de fidelitate, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi
produse din acestea, 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,
39
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39. Distribuția de combustibil, petrol, petrol, gaze
și lubrifianți.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 01886

(740)

AGENTIA DE PI TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI NR. 73-79
A, ET. 2, AP. 205, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400458, CLUJ,
ROMANIA

16/03/2022
IPERCOMP EXIM SRL, STR.
TRAIAN VUIA NR. 97, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400396,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 02119

(740)

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

25/03/2022
MYLAN IRELAND LIMITED,
UNIT 35/36, GRANGE PARADE,
BALDOYLE INDUSTRIAL ESTATE,
DUBLIN, 13, IRLANDA

(540)

IGZELYM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, produse farmaceutice
pentru
prevenirea
evenimentelor
aterotrombotice, produse farmaceutice pentru
tratamentul bolilor cardiovasculare.

(540)

───────

DEPOZITUL de ACCESORII
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1018791/06.07.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"DEPOZITUL de ACCESORII" .

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate si marketing, administrarea
afacerilor, servicii de comert online cu piese auto
si accesorii autovehicule.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02139

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

25/03/2022
ANTONIU-VLAD TUICA, STR.
GH. GR. CANTACUZINO NR. 187,
BL.150B, AP.1, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

M 2022 02155

27/03/2022
S.C. SARAH BENEDICT S.R.L.,
STR. 133/A, SAT MIHAILENI, JUD.
HARGHITA, COMUNA SIMONESTI,
537321, HARGHITA, ROMANIA

Daycome
(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.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

CTP GROUP Customer.
Trust. Partnership

(540)

(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.09
(591) Culori revendicate: bleu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Selecție și recrutare de personal, leasing de
personal (închiriere), administrare de personal,
consultanță resurse umane, plasare personal,
evaluare competențe personal, servicii de
consultanță pentru orientare profesională.
42. Servicii de consultanță privind controlul
calității, servicii de control al calității.

M 2022 02159

28/03/2022
D&C OPTIK S.R.L., STR. AUREL
PĂUNESCU PODEANU NR. 125,
JUD. TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

i-optik
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#03b585), albastru (HEX #002138), alb
(HEX #F1F2F2)
(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

───────
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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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02168

28/03/2022
SC CULA CU BERE SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 183, SAT
MURANI, JUD. TIMIȘ, COMUNA
PISCHIA, TIMIȘ, ROMANIA

───────

MURSA bere artizanală
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02167

(531)

Clasificare Viena:
02.03.04; 02.03.16; 25.07.02; 25.07.08;
25.07.20; 26.01.04; 19.01.25; 11.03.08;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere brună, bere blondă, bere neagră
(cu malț prăjit), bere cu aromă de cafea, bere
saison, bere neagră englezească (porter), beri
aromatizate, beri artizanale, IPA (bere blondă
indiană).

28/03/2022
ROMPETROL DOWNSTREAM
SRL, P-ȚA PRESEI NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

EFIX, BENZINA CARE
PROTEJEAZA MOTORUL

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02221

(210)
(151)
(732)

29/03/2022
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, 9808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

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

M 2022 02237

30/03/2022
BECIUL DOMNESC SA, STRADA
AVANTULUI NR. 12, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

TRUE COLOURS

SB GRAND RESERVE DE
LA BECIUL DOMNESC

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(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.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea, îmbutelierea și
depozitarea bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02246

30/03/2022
SC RUSTEI HAIR STYLE SRL,
BD. LIBERTĂȚII NR. 2, BL.118,
SC.1, ET. 5, AP.13, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040127, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 02269

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

14/04/2022
ILPAN S.R.L., CALEA
SEVERINULUI NR. 24, BLOC 403A,
SC. 1, AP. 3, JUD. CLUJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

Cutiutele cu sosete
perfecte la preturi corecte

DARE BEAUTY CENTER

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare online și offline.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, aplicare de produse cosmetice pentru
corp, saloane de coafură, saloane de frumusețe,
servicii pentru ingrijierea părului, tratamente
cosmetice pentru par, servicii de frizerie, servicii
de vopsire a părului, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
de cosmetică, servicii prestate de saloane de
manichiură, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr.

───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2022 02270

31/03/2022
OPREA AVICOM SRL, DEALUL
VIILOR NR. 5, JUDETUL MURES,
CRĂIEȘTI, 547180, MUREȘ,
ROMANIA

Oprea Avi
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(531)

mexican), rulouri umplute, sandvișuri, sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri încălzite la grill, sanvisuri
continand carne de pui.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
produse alimentare și hrană pentru animale.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.06
(591) Culori revendicate: rosu, alb (HEX
#000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, aripioare de pui, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
carne prajita de pui, carne preparată, carne
prăjită de pui, feluri de mâncare preparate
din carne, gustări pe bază de carne, mâncare
gătită constând în principal din carne de pui
prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
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 gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), pastramă de pui, musaca, pui
la grătar (yakitori), pui teriyaki, salate cu carne
de pasăre, salată caesar, salată de pui, salate
preparate, supe, supă de tăieței, supă gatapreparată, supă semipreparată, tocană cu curry
semipreparată.
30. Burritos (mâncare mexicană), crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle,
hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
introduși în franzelă, hamburgeri în pâine, hot
dog (sandvișuri), lipii cu pui, lasagna, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu carne (preparate),
plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu carne
de pasăre sau de vânat, plăcinte cu carne
de pui, plăcinte cu carne tocată, plăcintă cu
carne, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, prânzuri la cutie constând
din orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
produse de patiserie conținând legume și
carne de pasăre, produse de patiserie din
legume și carne, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, quesadilla (preparat culinar

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02290

31/03/2022
ATP - EXODUS SRL, STR. SUB
DURA NR. 4 - 5, SAT SASAR, JUD.
MARAMUREȘ, COMUNA RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

WERKER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Imprimante 3D, pompe de aer (instalații
de garaj), aparate de sudură cu arc electric,
aparate de tăiere cu arc electric, bătătoare
electrice, transportoare cu bandă, benzi pentru
transportatoare, mașini de îndoit, transportoare
(mașini), mașini pentru producerea cablurilor,
macarale derrick, mașini de decupat și filetat/
mașini de filetat piulițe, mașini de ștanțat,
mașini de vopsit, aparate de ridicare, elevatoare
(ascensoare), generatoare de curent în caz de
urgență, mașini de gravat, mașini de șlefuit,
ciocane pneumatice, ciocane electrice, mașini
de găurit electrice, mecanisme de ridicat, roboți
industriali, cricuri (mașini), cricuri pneumatice,
mașini pentru prelucrarea metalelor, mașini
de frezat, mașini de împachetare, mașini de
ambalare, mașini de vopsit, mașini pentru
prelucrarea materialelor plastice, mașini de
sudat, electrice, aparate de sudură electrice,
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generatoare de curent, generatoare de energie
electrică, generatoare de current în caz de
urgență.

jucărie, jucărie senzorială antistres, zornăitoare
(obiecte de divertisment), măşti (obiecte de
divertisment), caleidoscoape, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, piñatas.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
scrierea de texte publicitare, publicarea de
texte publicitare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
actualizarea
materialelor
de
publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigaţii privind afacerile, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artişti, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marketing, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketingul, cercetare de marketing, marketing prin
influenceri, 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, 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, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, desfășurarea de
evenimente comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02372

(740)

CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU, NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

04/04/2022
ANDREEA GEORGIANA
CIORTESCU, STR. BACIULUI
NR. 4, BL. 9, SC. 7, ET. 6, AP.
261, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Pretty Kitty
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, puzzle-uri, baloane pentru petreceri,
cărţi de joc, jucării de pluş, jucării de pluş cu
păturică ataşată, jucării umplute, jucării carusel
pentru pătuţuri, machete de jucărie, păpuşi,
păpuşi marionete, case de păpuşi marionete,
păpuși cu articulații mobile (bjd), figurine de
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motorizate, tocuri pentru instrumentele muzicale,
plase pentru cumpărături, port-bebe, marsupii
pentru transportul copiilor, ghiozdane şcolare/
genţi pentru şcoală, pungi pentru articole
de toaletă, nespecifice, organizatoare pentru
valize, ustensile şi recipiente de uz casnic
sau de bucătărie, vase de gătit şi articole
pentru masă, 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, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, cădiţe gonflabile
pentru bebeluşi, coşuri pentru uz casnic,
colivii, cuşti pentru animalele de gospodărie,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
aparate de odorizare de uz personal, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, busturi din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
figurine din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă/statuete din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, candelabre (sfeşnice)/
sfeşnice, cutii pentru dulciuri/cutii de bomboane,
ceramică pentru uz casnic, ustensile şi spatule
cosmetice, ghivece de flori, terarii, acvarii,
termosuri/sticle sub vid, recipiente termoizolante
pentru alimente, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, produse de olărie, truse
de voiaj/genţi de cosmetice dotate, periuţe
de dinţi, articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, dantelă, şnururi şi broderie, produse
de mercerie, panglici şi funde, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, peruci, catarame, broşe,
pandantive, nasturi, insigne pentru purtare, nu
din metale preţioase, cleme pentru curele,
covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii
pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale
pentru acoperirea pardoselilor existente, carpete
agăţate pe pereţi (nu din materiale textile), tapet,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi
de sport, decoraţiuni pentru pomul de crăciun,
puzzle-uri, baloane pentru petreceri, cărţi de
joc, jucării de pluş, jucării de pluş cu păturică
ataşată, jucării umplute, jucării carusel pentru
pătuţuri, machete de jucărie, păpuşi, păpuşi
marionete, case de păpuşi marionete, păpuși
cu articulații mobile (bjd), figurine de jucărie,
jucărie senzorială antistres, zornăitoare (obiecte
de divertisment), măşti (obiecte de divertisment),
caleidoscoape, jucării cu caracter de noutate
pentru petreceri, piñatas, cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori ai acestora, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai, paste şi

cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de strângere la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri cuprinse în clasele:
14, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28 şi 30 respectiv:
metale preţioase şi aliaje ale acestora, bijuterii,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice
şi instrumente pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru ceasuri, cutii de bijuterii,
portofele pentru bijuterii, butoni, ace şi agrafe
de cămaşă, ace ornamentale, suvenire, inele de
chei/lanţuri pentru brelocuri, misbaha (mărgele
de rugăciune), etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, hârtie şi
carton, tipărituri, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi de birou, cu excepţia
mobilei, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat,
cărţi, benzi desenate, cărţi de colorat, albume,
reviste (publicaţii periodice), broşuri, cataloage,
calendare, almanahuri, atlase, agende, animaţii
de tip celulă, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), abţibilduri (papetărie),
şabloane de broderie (modele), gravuri, gravuri
fotografice, papier mâché (pastă de hârtie),
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
hârtie), fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii /
dosare din plastic pentru hârtii, reproduceri şi
reprezentări grafice, plastilină, pastă de modelaj,
aparate pentru montarea fotografiilor, felicitări,
felicitări muzicale, tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, penare/cutii pentru stilouri, maşini
de ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice,
fotografii (tipărite), ilustraţii, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, 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, bagaje şi genţi de transport, cutii
din piele sau carton imitaţie de piele, cutii
din fibră vulcanizată, etuiuri pentru cărţile de
vizită şi pentru carduri (portofele pentru carduri),
portchei, tocuri din piele sau carton imitaţie de
piele, huse de îmbrăcăminte pentru călătorie,
centuri din piele, beţe de drumeţie/beţe de tură,
etichete din piele, botniţe, şnururi din piele,
curele din piele/chingi din piele, geamantane
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tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, dulciuri cu sau fără cremă, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată), fondante (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
biscuiţi, plăcinte, tarte, prăjituri, budincă, praline,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil, 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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi cultural, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, şcoli de
grădiniţă, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
instruire practică (demonstraţii), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), închirierea
lucrărilor de artă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă educaţie de tip şcoală cu internat,
spectacole cinematografice/ spectacole de
cinema, organizarea şi susţinerea colocviilor,
conferinţelor, congreselor şi seminariilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de evenimente de divertisment,
producţia de programe radio şi de televiziune,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
producere de podcasturi, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de filme, închirierea de aparate
de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, producţia de muzică,
servicii de compoziţie muzicală, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
efectuarea de excursii cu ghid, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de bibliotecă mobilă, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea

cărţilor, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
producţia de spectacole, închirierea de decoruri
pentru spectacole, planificarea de petreceri
(divertisment), fotografie, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)
(540)

M 2022 02405

05/04/2022
NEAGU RODICA, STR.
CERCETATORILOR NR 8, BL
32,SC 1, AP 18, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASYLUM KYDS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 26.11.05
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
servicii oferite de loc de joaca pentru copii
(divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, snack bar, restaurant.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02408

(210)
(151)
(732)

05/04/2022
NICOLETA POPA, STR.
CONSTANTIN DOBROGEANUGHEREA, NR. 49, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA
FAOUZI-DANIEL EL-SIBLANI,
STR. CALEA BUCUREŞTI, NR. 13,
BL. 22, SC. C, AP. 3, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

M 2022 02432

05/04/2022
HOB CLINIC GROUP, BD. PIPERA
NR. 59B, SCARA A, PARTER, AP
1 - CLINICA STOMATOLOGICA,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

Ce spune medicul
by Hob Clinic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Implanturi (proteze) folosite în stomatologie,
piese protetice pentru stomatologie.
44. Servicii
de
stomatologie
estetică,
servicii
de
stomatologie,
servicii
de
stomatologie veterinară, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei,
servicii
medicale,
servicii
medicale oferite de clinici medicale.

EPILUX Epilare
definitivă & cosmetică

───────

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.15; 03.05.09
(591) Culori revendicate: alb, negru, maro,
roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii saloane
de înfrumuseţare.

(540)

M 2022 02443

06/04/2022
SOCIETATEA FORMENERG SA,
B-DUL GHEORGHE SINCAI, NR. 3,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040311,
ROMANIA

HOTEL TINERETULUI

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
rezervare de camere de hotel pentru călători,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
cazare temporară la hoteluri și moteluri, servicii
hoteliere, servicii de cazare hotelieră, rezervare
de cazare la hotel, rezervări de hotel pentru
terți, servicii de rezervare la hoteluri, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, furnizare de informații hoteliere printrun site web, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, servicii
de catering hotelier, organizare de mese la
hoteluri, furnizare de informații online despre
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rezervări la hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, în hoteluri, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru, furnizarea de mâncăruri
rapide, 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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02508

11/04/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02507

11/04/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

FAVORIT TV HD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.15;
29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

FAVORIT fm
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 22.01.15; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate: alb, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02514

11/04/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

M 2022 02530

08/04/2022
SC TIAGO NATURAL JUICE SRL,
STR. FAGULUI NR. 28, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720146,
SUCEAVA, ROMANIA

LUMEA UNICORNILOR

Naţional 24 PLUS TV HD

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării, articole pentru joacă,
respectiv: aparate de amuzament, automate și
acționate manual.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate: alb, bleumarin,
roşu,verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02537

(740)

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

le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul securitatii si a
stingerii a incendiilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, realizare de târguri comerciale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, prezentare de produse în
scopuri de comercializare, organizare de
lansări de produse, organizarea și desfășurarea
de prezentări de produse, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților
să obțină reduceri la produse și servicii
prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de

11/04/2022
DEFLAMMO FIRE PROTECTION
SRL, B-DUL PIPERA, NR. 1B,
ET.7, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, BIROUL 27,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DEFLAMMO
(531)

Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: ROSU, Negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
chimice, vopselurilor, diluantilor, radinilor,
materialelor de construcții din metal, structuri și
construcții metalice transportabile, instrumente
manuale de urgente și salvare, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, dispozitive de măsurare,
detectare, malonitorizare și control, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
semnalizare, echipamente pentru scufundări,
accesorii de reglare și siguranță pentru instalații
de apa și gaz, aprinzatoare, echipamente pentru
încălzire, ventilatoare, climatizare și purificare,
echipamente pentru răcire și înghețare, instalații
de uscare, instalații industriale de uscare,
instalatii sanitare, alimentare cu apa și
echipamente de salubritate, materiale și articole
izolante și opritoare, materiale și elemente de
construcție și edificare nemetalice, structuri și
construcții nemetalice transportabile (exceptând
transportul lor), permițând consumatorilor să
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târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă antiincendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă

pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile
de furnizare a gazului, servicii de service de
urgență la istalațiile de furnizare curentului
electric, service de urgență la instalațiile de
furnizare a apei, servicii de evacuare (curățenie),
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
instalare de sisteme de evacuarea fumului,
curățarea coșurilor de fum, reparații de alarme
antifurt, servicii de instalare de alarme, reparații
de alarme, instalarea de alarme antifurt,
instalare de alarme antifurt, instalare,întreținere
și reparare de alarme antifurt, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, instalare și reparare de dispozitive de
alarmă antifurt, întreținere de utilaje industriale,
reparații și întreținere de clădiri, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, întreținere și
reparare de angrenaje, stații service pentru
întreținerea vehiculelor, instalare, întreținere și
reparații de mașinărie, întreținere și reparare
de transmisii manuale, reparare și reparare
de vehicule electrice, reparații de utilaje,
reparații de mașini, renovarea și repararea
clădirilor, detectarea scurgerilor în interiorul
clădirilor, inspecția clădirilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, inspecția structurilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, detectarea
curenților de aer în clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție), instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
instalarea de sisteme de detecție a focului,
întreținere și reparații de instalații de stocare
de petrol și gaze, montare de instalații de
aprovizionare și de distribuție de gaze, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
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gazelor, întreținere și reparații de sisteme de
evacuare în caz de incendiu, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, întreținere și
reparații de sisteme de alarmă de incendiu,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
anti-incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă anti-incendiu, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, reparații sau întreținere
de alarme de incendiu, reparații de alarme
anti-incendiu, instalare de aparate de ventilație,
întreținere de rutină a aparatelor de ventilat,
reparare și întreținere de aparate de ventilat,
servicii de etanșare a găurilor de ventilație pentru
aer condiționat, recondiționarea instalațiilor
de aer condiționat, instalare de aparate de
aer condiționat, reparare de aparate de aer
condiționat, întreținerea sistemelor electronice
și de aer condiționat, instalarea și repararea
sistemelor de aer condiționat, instalarea
și repararea aparatelor de aer condiționat,
servicii de contractare pentru instalații de aer
condiționat, întreținere de rutină a aparatelor de
aer condiționat, reparare și întreținere de aparate
de aer condiționat, reparare sau întreținere
de aparate de aer condiționat, readaptare a
instalațiilor de aer condiționat din clădiri, servicii
de curățare a aparatelor de aer condiționat,
reparații sau întreținere de aparate de aer
condiționat (pentru uz industrial), instalare de
aparate de aer condiționat destinate utilizării în
camere curate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de
aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat
din clădiri, instalare de alarme, reparații de
alarme, reparații de alarme antifurt, instalarea
de alarme antifurt, instalare de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță, instalare,întreținere și reparare de
alarme antifurt, servicii de evacuare (curățenie),
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
instalare de sisteme de evacuarea fumului,
întreținere și reparații de sisteme de stingere
a incendiilor, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, reparare de echipament electric,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de prevenire a incendiilor,
informații privind întreținerea echipamentului de
măsurare și de testare, întreținere și reparații
de țevi utilizate pentru echipamentele industriale,
instalare și reparare de echipamente de protecție

împotriva inundațiilor, reparare și întreținere de
echipamente pentru lucrări de terasamente.
42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor, proiectare de sisteme electronice,
proiectare de sisteme electrice, dezvoltare de
sisteme computerizate, monitorizarea sistemelor
de rețea, proiectarea specificațiilor sistemelor
informatice, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare de sisteme de iluminat, proiectare de
sisteme de comunicații, proiectare de sisteme de
măsurare, evaluarea performanțelor sistemelor
computerizate raportate la un sistem de referință,
proiectare tehnică, proiectare de clădiri,
proiectare de produs, proiectare de software,
servicii de proiectare, proiectare de construcții,
proiectare de modele, proiectare de instrumente,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
sistemelor informatice, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de limbaje informatice,
proiectare de produse noi, proiectare de
produse industriale, proiectare de instalații
industriale, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare (design) de birouri, proiectare
de clădiri industriale, proiectare de metode
de producție, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectare a exterioarelor clădirilor,
servicii de proiectare științifică, servicii de
proiectare tehnică, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare și dezvoltare de rețele,
proiectare de programe de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de
proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
la comandă, proiectare de spații de birou,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
proiectare de produse de inginerie, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, servicii de proiectare pentru interiorul
clădirilor, consultanță tehnică în materie de
proiectare, servicii de proiectare pentru structuri
temporare, proiectare și dezvoltare de produse
industriale, proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, servicii de proiectare
de programe de calculator, cercetare privind
securitatea, servicii pentru securitatea datelor,
supraveghere de sisteme informatice în scopuri
de securitate, proiectare de utilaje specializate
folosite la fabricarea echipamentelor de iluminat.
45. Monitorizare avertizoare de incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, servicii
de stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, închiriere de uniforme, închiriere
de extinctoare, închiriere de alarme, închiriere
de echipamente de siguranță, închiriere de
îmbrăcăminte de protecție, servicii de securitate
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fizică, monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, marcaj de
securitate pentru bunuri, consultanță în materie
de securitate fizică, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, marcaj de securitate a documentelor,
controlul de securitate al bagajelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, consultanță în materie de securitate
radiologică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii de control de securitate al bagajelor
în aeroporturi, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, servicii de
control de securitate al bagajelor la aeroport,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, servicii de pază și
protecție, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, închiriere de îmbrăcăminte
și echipamente de protecție, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii
de evaluare a riscului pentru sănătate și
siguranță, supravegherea alarmelor antiefracție,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de detectare de bombe, servicii de detectare
și dezamorsare a bombelor, furnizare de
haine persoanelor nevoiașe (servicii caritabile),
furnizare de încălțăminte pentru persoane
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de lobby,
nu în scopuri comerciale, servicii de asistență
legală, furnizare de servicii de suport personal
pentru familiile pacienților care suferă de boli

care le pun în pericol viața, furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, servicii de soluţionare
alternativă a litigiilor, servicii de arbitraj,
închirierea articolelor de îmbrăcăminte, auditare
a conformității de reglementare, auditare
a conformității juridice, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
în legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde la
cererile de ofertă/ consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
servicii de monitorizare juridică, servicii de
reprezentare juridică, servicii de concierge,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, inspectarea uzinelor în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, închiriere de
aparatură de securitate, consultanță în materie
de securitate, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de inspecții de
securitate pentru terți, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate, închiriere de
avertizoare de incendiu, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
închiriere de alarme, supravegherea alarmelor
antiefracție, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de stingerea incendiilor, închiriere de
echipamente de protecție, salvare, siguranță și
aplicare a legii.
───────
(210)
(151)
(732)

M 2022 02538

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

27/04/2022
DIGITAL MEDIA MARKET SRL,
STRADA LT. AUREL BOTEA
NR. 2, BL. B9, SC. 1, ET. 8, AP.
47, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VELVET RO MANIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu: husa telefon plusata,
bijuterii plusate, portofele plusate, marochinarie
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medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, îngrijire, medicală, consultanță în
nutriție, consiliere legată de nutriție, consultanță
legată de nutriție, servicii de consultanță legate
de nutriție, furnizare de informații referitoare
la nutriție, consultanță profesională în materie
de nutriție, consiliere cu privire la diete și
nutriție, consultanță în domeniul nutriției și
al dietelor, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii medicale si servicii de ingrijire
sanitara si de infrumusetare pentru persoane.

plusata, cutii bijuterii plusate, jucarii plusate,
tesaturi plusate, benzi textile plusate, sticle,
cani plusate, piese mobilier plusate (sertare,
organizatoare), brazi de Craciun, flori artificiale
plusate, tricouri cu imprimeuri plusate, alte
piese de imbracaminte plusate, carti de vizita,
invitatii evenimente, felicitari plusate, display-uri
pulsate, pixuri, creioane, stilouri plusate.
37. Servicii de tuning auto (fără a schimba
proprietățile acesteia).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02544

───────

11/04/2022
M&I BUSINESS WAY SRL, STR.
PATRIARH MIRON CRISTEA, NR
43, JUDEȚ BACĂU, BÂRSĂNEȘTI,
BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02545

11/04/2022
PROGRESS CONSULTING
S.A., STR.BABA NOVAC,
NR.194, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900366,
CONSTANȚA, ROMANIA

CLARSAN
(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.
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

M&I CENTRUL DE
SLĂBIT. EST 2020
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 21.03.13;
11.01.01; 21.03.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru (Pantone 446
C), gri (Pantone 75741 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, exploatarea sălilor de
sport şi de menţinere în formă, programe de
gimnastică.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de spitaliceşti, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02552

11/04/2022
PROGRESS CONSULTING SA,
STR. BABA NOVAC NR.194, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900366, CONSTANȚA, ROMANIA

M 2022 02548

11/04/2022
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
MUSASHI JU JITSU PIATRA
NEAMȚ, STR. BUREBISTA NR.
7, BL. L4, SC. D, AP. 76, JUDEȚ
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA
MAREȘ GABRIEL, STR.
BUREBISTA NR. 7, BL. L4, SC.
D, AP. 76, JUD. NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

DEZINTENS
(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.
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.

A.C.S. MUSASHI JU JITZSU
PIATRA NEAMT- ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.24;
22.01.15; 26.01.03; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

───────

57

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

M 2022 02553

(740)

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

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.

11/04/2022
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(540)

HOUSE OF SNOBS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02561

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02555

11/04/2022
PROGRESS CONSULTING
SA, STR.BABA NOVAC, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900366, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

11/04/2022
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

TAGO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

CLARSANIT
(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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02563

5. Produse și articole pentru igienă, detergenți

(detersivi) de uz medical, detergenți germicizi,
gel exfoliant, medicamentos, dezinfectante,
preparate antibacteriene de uz medical pentru
spălarea feței, preparate de toaletă medicinale,
produs antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, șampoane medicinale, preparate
sanitare de sterilizare, soluții de curățare de
uz medical, fungicide, produse dezinfectante,
produse pentru odorizarea aerului, șervețele
impregnate cu loţiuni farmaceutice.

13/04/2022
CHIMDET SRL, COMUNA ROMOS,
NR. 78, JUD. HUNEDOARA,
COMUNA ROMOS, 337410,
HUNEDOARA, ROMANIA

CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

35. Servicii de informare a consumatorilor,
servicii de magazine de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din domeniul parfumeriei,
deodorantelor și antiperspirantelor, articolelor
de toaletă, preparatelor pentru îngrijirea
pielii, produse pentru baie și duș, produse
pentru îngrijirea părului și pentru coafare,
artă, îmbrăcăminte, servicii de magazine de
vânzare cu amănuntul on-line în legătură cu
produse din domeniul parfumeriei, deodorantelor
și antiperspirantelor, articolelor de toaletă,
preparatelor pentru îngrijirea pielii, produse
pentru baie și duș, produse pentru îngrijirea
părului și pentru coafare, artă, îmbrăcăminte,
produse antibacteriene și dezinfectați, operarea
și supravegherea schemelor de fidelizare și de
stimulare a consumatorilor.

KIM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.03.15;
29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu închis, roşu
deschis, verde închis, verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru curățarea corpului şi a tenului,
săpunuri lichide pentru piele și demachiante
pentru corp, preparate pentru curățare și curățat,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, produse
cosmetice, loțiuni de păr, produse de îngrijire
personală, și anume preparate pentru curățarea
pielii, produse pentru baie şi duș, dezodorizante
şi antitranspirante, preparate pentru albit
şi alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare şi șlefuire,
săpunuri nemedicinale, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale,
loțiuni pentru păr de uz nemedicinale,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, săculețe pentru parfumarea lenjerie,
preparate pentru decolorare, substanțe pentru
îndepărtarea petelor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02568

(210)
(151)
(732)

CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

11/04/2022
INTEGRATED FOOD SOLUTIONS
S.R.L., STR. MAIOR CORAVU NR.
57, SC. A, ETAJ 6, AP. 19, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022 02574

12/04/2022
EXE SOFTWARE S.R.L., STR.
PAŞCANI NR. 8, BL. 728A, SC.
A, ET. 9, AP. 36, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

exe software
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 26.04.05;
26.03.23
(591) Culori revendicate: alb, albastru
(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.

Pita Station
(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.24;
26.05.01; 26.05.18
(591) Culori revendicate: galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, mâncăruri
cu legume preparate, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate constând în
principal din pește, supă gata-preparată, salate
de legume gata-tăiate.
30. Mâncăruri preparate pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de paste,
mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate în special pe bază de paste,
sandvișuri, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, pește sau legume adăugate, deserturi
preparate (produse de patiserie), deserturi
preparate (produse de cofetărie).
43. Preparare de mâncăruri, servicii de fast food
la pachet, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de restaurante fast-food.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02576

(740)

LAURA NEAGU, STR. DINU VINTILĂ
NR. 6B, BL. 3, SC. K, ET. 1, AP. 2,
COMPLEX CENTRAL PARK, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

12/04/2022
ALIA S.A., STR. BARIERA VÎLCII
NR. 245, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

DESIRE
(511)

───────
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. 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, leguminoase
procesate, leguminoase congelate, leguminoase
decojite, leguminoase amestecate, leguminoase
conservate, leguminoase taiate, leguminoase
gatite, leguminoase uscate, leguminoase
sarate, leguminoase fermentate, leguminoase in
saramura, legume radacinoase uscate, 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 gatataiate pentru salate, salate de legume gatataiate, 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, bulion (fiertură), supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
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,

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale: deodorant de uz uman sau
veterinar, parfumuri, uleiuri esențiale, preparate
pentru ras, lotiuni pentru ras, lotiuni după
ras, odorizante, apa de toaleta, antiperspirante,
produse cosmetice, truse cosmetice, creme
cosmetice, creme cosmetice pentru ingrijirea
pielii, cosmetice pentru copii, lotiuni pentru
par, extracte din plante pentru scopuri
cosmetice, rujuri, lotiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, machiaje,
preparate pentru ingrijirea unghiilor, preparate
fitocosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
cosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
pentru demachiere, apa de toaleta, preparate
pentru ras, sampoane, preparate pentru
improspatarea respirației, betisoare din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare, gene
si unghii false, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, hârtie abraziva, produse
nemedicinale pentru ingrijirea dinților.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02580

12/04/2022
GRADINA LETCA S.R.L., SAT
TEGHES, STRADA DACIEI NR. 54,
PARTER, CAMERA 3, JUD. ILFOV,
COMUNA DOMNEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

YAPPI
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umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
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 preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti, mancare
preparata pe baza de legume pentru copii mici.
30. 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 fructe,
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 condimente, 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 condimente, 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 (sosurialimente), 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).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume
proaspete,
legume
radacinoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si
legume proaspete, legume proaspete mici,
destinate consumului copiilor, 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,
plante, plante proaspete, plante naturale vii,
menta (plante), plante leguminoase, plante
leguminoase proaspete, rasaduri de plante,
micro plante proaspete, plante in ghiveci, plante
comestibile naturale (neprelucrate), ierburi
(plante), plante de sparanghel, plante cu frunze,
plante uscate. plante uscate pentru decorare,
plante aromatice uscate de uz decorativ, bulbi
pentru horticultura (plante), bulbi de uz agricol
(plante), tuberculi pentru propagarea plantelor,
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seminte, bulbi si rasaduri pentru reproducerea
plantelor.
32. 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.
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, leguminoase
procesate, leguminoase congelate, leguminoase
decojite, leguminoase amestecate, leguminoase
conservate, leguminoase taiate, leguminoase
gatite, leguminoase uscate, leguminoase
sarate, leguminoase fermentate, leguminoase in
saramura, legume radacinoase uscate, 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 gatataiate pentru salate, salate de legume gatataiate, 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, mancare
preparata pe baza de legume pentru copii
mici, 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 fructe, 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
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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, legume
proaspete mici destinate consumului copiilor,
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,
plante, plante proaspete, plante naturale vii,
menta (plante), plante leguminoase, plante
leguminoase proaspete, rasaduri de plante,
micro plante proaspete, plante in ghiveci, plante
comestibile naturale (neprelucrate), ierburi
(plante), plante de sparanghel, ardei iute
(plante), plante cu frunze, plante uscate, plante
uscate pentru decorare, plante aromatice uscate
de uz decorativ, bulbi pentru horticultura (plante),
bulbi de uz agricol (plante), tuberculi pentru
propagarea plantelor, seminte, bulbi si rasaduri
pentru reproducerea plantelor, 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 import-export.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, estimări de
proprietăți imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
ale agenților imobiliari, servicii ale agențiilor
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
consultanță
financiară
privind
investițiile
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare,
colectarea
datoriilor
aferente
închirierii proprietăților imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
servicii de investiții în proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, 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 agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, asistență în materie de achiziții și
interese financiare în domeniul imobiliar.
37. 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,
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IBB IMOBILIARE ROMÂNIA
S.R.L., ȘOSEAUA DE CENTURĂ
NR. 48A, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

iResidence
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, publicitate.
36. Consultanță financiară privind investițiile
rezidențiale,
servicii
de
administrare
a
bunurilor
imobiliare
pentru
clădiri
rezidențiale,
afaceri
imobiliare,
servicii
imobiliare, coproprietate imobiliară, consultanță
imobiliară,
agenție
imobiliară,
evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare),
managementul
proprietăților
imobiliare,
managementul
proprietăților
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii ale agentului imobiliar, administrare
de bunuri imobiliare, agenți imobiliari, agenții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de gestiune
imobiliară
pentru
construcții
comerciale,
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servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, amenajare de terenuri
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, consolidare de clădiri, construcția
de clădiri, construcție de clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, construcție de clădiri și
de alte structuri, construcție de complexuri cu
piscine de înot, servicii de construcții, construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, informații în materie de construcții,
lucrări de construcție, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de consultanță
privind construcția de clădiri, servicii de gestiune
a lucrărilor de construcții, servicii de informații
privind construcția de clădiri, servicii de informații
și consultanță cu privire la construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții.

(210)
(151)
(732)

(740)
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GRADINA LETCA SRL, STRADA
DACIEI, NR. 54, PARTER,
CAMERA 3, JUDETUL ILFOV, SAT
TEGHES, COMUNA DOMNESTI,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

YAPPI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. 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, leguminoase
procesate, leguminoase congelate, leguminoase
decojite, leguminoase amestecate, leguminoase
conservate, leguminoase taiate, leguminoase
gatite, leguminoase uscate, leguminoase
sarate, leguminoase fermentate, leguminoase in
saramura, legume radacinoase uscate, 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 gatataiate pentru salate, salate de legume gatataiate, 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

42. Servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, evaluarea proprietăților
imobiliare, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, servicii de proiectare
privind proprietățile imobiliare, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale.
───────
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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, bulion (fiertură), supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
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 preparata,
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 preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti, mancare
preparata pe baza de legume pentru copii mici.
30. 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 fructe, 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 condimente, 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 condimente, 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 (sosurialimente), 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).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume
proaspete,
legume
radacinoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si
legume proaspete, legume proaspete mici,
destinate consumului copiilor, 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
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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,
plante, plante proaspete, plante naturale vii,
menta (plante), plante leguminoase, plante
leguminoase proaspete, rasaduri de plante,
micro plante proaspete, plante in ghiveci, plante
comestibile naturale (neprelucrate), ierburi
(plante), plante de sparanghel, plante cu frunze,
plante uscate. plante uscate pentru decorare,
plante aromatice uscate de uz decorativ, bulbi
pentru horticultura (plante), bulbi de uz agricol
(plante), tuberculi pentru propagarea plantelor,
seminte, bulbi si rasaduri pentru reproducerea
plantelor.
32. 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.
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, leguminoase
procesate, leguminoase congelate, leguminoase
decojite, leguminoase amestecate, leguminoase
conservate, leguminoase taiate, leguminoase
gatite, leguminoase uscate, leguminoase
sarate, leguminoase fermentate, leguminoase in
saramura, legume radacinoase uscate, 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 gatataiate pentru salate, salate de legume gatataiate, 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, mancare
preparata pe baza de legume pentru copii
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mici, 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 fructe, 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, legume
proaspete mici destinate consumului copiilor,
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,
plante, plante proaspete, plante naturale vii,
menta (plante), plante leguminoase, plante
leguminoase proaspete, rasaduri de plante,
micro plante proaspete, plante in ghiveci, plante
comestibile naturale (neprelucrate), ierburi
(plante), plante de sparanghel, ardei iute
(plante), plante cu frunze, plante uscate, plante
uscate pentru decorare, plante aromatice uscate
de uz decorativ, bulbi pentru horticultura (plante),
bulbi de uz agricol (plante), tuberculi pentru
propagarea plantelor, seminte, bulbi si rasaduri
pentru reproducerea plantelor, 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
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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.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02591

(740)

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

───────

12/04/2022
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

DISCREET DEO PLUS

M 2022 02590

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru igiena feminină, cum ar
fi șervețele sanitare, tampoane, absorbante
zilnice,
chiloți
igienici,
scutece
pentru
incontinență și șervețele, pantaloni pentru
incontinență.

12/04/2022
SC LOOP PRODUCTIONS SRL,
STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031611,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

HAT Birds

M 2022 02593

12/04/2022
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

DANQONA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02597

(210)
(151)
(732)

12/04/2022
ZIMBO ROMANIA SRL, STR.
MOSOAIA, NR. 48-50, ETAJ 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 042145,
ROMANIA

(540)

(531)

M 2022 02599

12/04/2022
EYERIS ENGINEERING SRL,
STR. EMANOIL PORUMBARU,
NR.31, ET.2, AP.5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.03.01; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate: galben
(HEX#7089e), verde (HEX#30d8ca),
albastru (HEX#0d2859), gri (HEX#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
implică
administrarea
35. Servicii
care
afacerilor,
funcționarea,
organizarea
administrarea unei întreprinderi industriale sau
comerciale, ca și servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii publicitare,
de marketing și
promoționale respectiv:
de
distribuirea de mostre, dezvoltarea
concepte publicitare, scrierea și publicarea
de
texte publicitare, servicii de relații
publice, producția
de
programe
tip
teleshopping, organizare de
târguri
și
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de asistență
comerciala respectiv recrutarea de personal,
negocierea de contracte comerciale pentru
alții, analiza prețului de cost, servicii de
agenții de import- export, administrarea
comercială a licențelor pentru bunurile și
serviciile aparținând
altora, lucrări de
birou,respectiv: servicii de programare și
memento pentru întâlniri, căutare de date în
fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrate
telefonice, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, dezvoltarea de
concepte publicitare, marketing.
tehnologică,
servicii
de
42. Consultantă
calculator și tehnologie pentru securizarea

KÄSE - KÖNIG
(531)

Clasificare Viena:
03.04.02; 06.01.02; 26.11.13; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
Verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, brânză
proaspătă de vaci, brânzeturi, amestecuri de
brânză, bastoane de mozzarella, batoane de
brânză, brânză cheddar, brânză alba, brânză
albă moale, brânză cancoillotte, brânză cu
condimente, brânză cu conținut scăzut de
grăsimi, brânză cu ierburi, brânză cu mucegai,
brânză cu pastă moale, brânză de oaie, brânză
din lapte de capră, brânză prelucrată, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi cu trufe, brânzeturi
maturate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
proaspete, brânzeturi proaspete nematurate,
brânză quark, brânză rasă, brânză scursă,
brânză sub formă de sosuri de înmuiat, brânză
tartinabilă, brânză topită, caș, cașcaval, cașcaval
afumat, creme de brânză, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, gustări pe bază de brânză,
mascarpone, mix de brânzeturi, praf de brânză,
preparate cu brânză de țară, sosuri de brânză,
înlocuitori de brânză.
───────
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postarea de afișe publicitare, dezvoltarea de
concepte publicitare, marketing.
42. Consultantă
tehnologică,
servicii
de
calculator și tehnologie pentru securizarea
datelor informatice șt a informațiilor personale
și financiare, precum și pentru detectarea
accesului neautorizat la dale și informații
respectiv: servicii de protecție anti- virus
pentru computer, servicii de criptare a datelor,
monitorizarea electronică a informațiilor de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate pun internet, software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS), servicii
de proiectare, de exemplu: proiectare industrială
proiectare de software și sisteme de computer,
topografie, software de serviciu, dezvoltare
de software in cadrul publicării de software,
cercetarea tehnologica, consultanța tehnologica.

datelor informatice și a informațiilor personale
și financiare, precum și pentru detectarea
accesului neautorizat la date și informații
respectiv: servicii de protecție anti- virus
pentru computer, servicii de criptare a datelor,
monitorizarea electronică a informațiilor de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate pun internet, software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS), servicii
de proiectare, de exemplu: proiectare industrială
proiectare de software și sisteme de computer,
topografie, software de serviciu, dezvoltare
de software in cadrul publicării de software,
cercetarea tehnologica, consultanța tehnologica.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02600

───────

12/04/2022
EYERIS ENGINEERING SRL,
STR. EMANOIL PORUMBARU,
NR.31, ET.2, AP.5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

EYERIS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii
care
implică
administrarea
afacerilor,
funcționarea,
organizarea
administrarea unei întreprinderi industriale sau
comerciale, ca și servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii publicitare, de
marketing și promoționale respective distribuirea
de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare, servicii
de relații publice, producția de programe tip
teleshopping, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de asistență comerciala
respective recrutarea de personal, negocierea
de contracte comerciale pentru alții, analiza
prețului de cost, servicii de agenții de importexport, administrarea comercială a licențeletor
pentru bunurile și serviciile aparținând altora,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrate
telefonice, producția de clipuri publicitare,

(540)

M 2022 02607

12/04/2022
GENECEUTICA SRL, STRADA
ANEMONEI NR. 5, CARTIER
PARADISUL VERDE, SAT
OSTRATU, JUDEȚ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

DAOconfort PLUS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02609

(210)
(151)
(732)

12/04/2022
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

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

M 2022 02612

12/04/2022
ANDREI-AUREL VASILESCU,
STR. VIGONIEI NR. 2, BLOC
15, ET. 8, AP. 33, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HAUTE COUTURE
L'ECLATANTE
AvLex Jus est
ars boni et aequi

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
arome, apă parfumată de uz casnic și pentru
țesături, uleiuri esențiale, preparate pentru
odorizarea aerului.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone PMS2767)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02619

(740)

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

12/04/2022
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(540)

NARGAPO
(511)
73
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umană, suplimente nutritive, suplimente
dietetice proteice, preparate pe bază de
vitamine.

5. Preparate farmaceutice de uz uman.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02628

13/04/2022
GREEN SPLID S.R.L., STR. ANTIM
IVIREANU, NR. 5, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

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

(540)

M 2022 02630

13/04/2022
COLOR BRANDS SRL, STR
MARACINENI NR 16C, JUDEȚ
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

air7 vitamina plămânilor
(531)

Clasificare Viena:
02.09.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0fa1b7, #149fc9), negru (HEX
#1d1d1b), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare, preparate medicinale,
suplimente dietetice de uz uman, preparate
cu vitamine, preparate cu amestec de
vitamine, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, preparate
imunostimulatoare, remedii pentru medicina
umană, suplimente nutritive, suplimente
dietetice proteice, preparate pe bază de
vitamine.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 5:
suplimente alimentare, preparate medicinale,
preparate cu vitamine, preparate cu amestec
de vitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
imunostimulatoare, remedii pentru medicina

COLORBRANDS
Marketing.Brought to life.
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde, galben,
portocaliu, gri, albastru, roșu, roz, maro,
mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
publicitate online, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare pentru crearea
unei identități de brand pentru terți, servicii
publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii de consultanță
în afaceri pentru transformare digitală, scrierea
de texte publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, analize publicitare, marketing,
marketing digital, marketing promoțional, servicii
de agenție de marketing, dezvoltare de
concepte de marketing, asistență în marketing,
consultanță în marketing, furnizarea de informații
de marketing, cercetare de marketing, campanii
de marketing, previzionare de marketing,
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consultanță profesională în marketing, analiză în
domeniul marketingului, analiza tendințelor de
marketing, întocmire de planuri de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, furnizare
de informații privind marketingul, răspândirea
materialelor publicitare, dezvoltarea de concepte
publicitare, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, intermediere publicitară, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, comunicări (transcrieri de comunicări),
marketing pentru evenimente, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, coordonare de
evenimente comerciale, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02633

(740)

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

13/04/2022
CERVUS NIGAMI S.R.L., STR.
PISCUL CRASANI NR. 37A, ET. 5,
AP. 33, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

CERVUS BARBERSHOP
ESTD. 2022

M 2022 02631

13/04/2022
CASA DE VINURI COTNARI S.A.,
STR. VLADOIANU NR. 1, SAT
CÂRJOAIA, CASTEL CÂRJOAIA,
JUD. IAȘI, COTNARI, 707120, IAȘI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 02.01.01;
02.01.23; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.13;
01.01.03; 01.01.10; 03.06.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de coafare a părului, servicii oferite
de saloane de coafură, servicii de coafor pentru
bărbați, îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii oferite de frizerii
pentru bărbați, servicii de bărbierie, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, servicii de artă corporală,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
de consultanță în domeniul cosmetic, tratament
pentru păr, servicii consultative privind îngrijirea
părului, servicii de consultanță cu privire la
îngrijirea pielii, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, spălarea

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

COTNARI-MILLESIME
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.
───────
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video, producție de înregistrări video, producție
de filme video, producție de materiale video,
înregistrări pe bandă video, servicii de
înregistrare video, editare de înregistrări video,
servicii de producție video, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, furnizare de studiouri audio sau
video, servicii ale studiourilor pentru înregistrări
video, producție audio, video și multimedia și
fotografie, servicii educative, de divertisment
și sportive, productie de podcasturi, producție
de înregistrări audiovizuale., producție audio și
video și fotografie.

părului cu șampon, servicii oferite de saloane
de frumusețe, furnizare de informații despre
coafarea părului, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii de coafor de lux, servicii de frizerie,
servicii de igiena si frumusete pentru oameni,
servicii oferite de salon de coafură, servicii de
tuns, servicii de coafor pentru bărbați, tratamente
cosmetice pentru păr.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02637

13/04/2022
SC TRENDING SOCIETY SRL,
AL.TOPOLOG, NR. 20, BL. E1,
SC. D, ET. 1, AP. 67, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

M 2022 02646

(740)

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

(540)

13/04/2022
BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD, STRADA AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(540)

CORBLEU

TRENDING Society

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone285)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
farmaceutice
și
medicale,
5. Preparate
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
tricouri imprimate, hanorace, hanorace sport,
hanorace cu glugă, bandane, baticuri, șepci
sportive, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru sport.
41. Educație, divertisment și sport, editare de
fotografii, fotografii de tip portret, editare video,
producție de casete video și videodiscuri,
proiecție de filme video, producție de benzi
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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 antiurice, 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,
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alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru
scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, purgative / laxative, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, săruri pentru băi cu apă mineral,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, sedative / tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, loţiuni pentru spălături vaginale de
uz medical, soporifice, celule stem pentru
scopuri medicale, steroizi, preparate stiptice,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
vermifuge / antihelmintice, vezicanţi, suplimente
plasturi cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vaccinuri.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02648

(740)

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

13/04/2022
BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD, STRADA AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(540)

FeroRed
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
285), rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice
și
medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice,
băuturi
dietetice
adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu
efect
cosmetic,
alimente
dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate
chimico-farmaceutice,
produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate antiurice, plasturi, materiale de pansat, materiale

───────
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pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină

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

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 antiurice, 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

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02651

(740)

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

13/04/2022
BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD, STRADA AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(540)

PelviBleu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), alb alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
farmaceutice
și
medicale,
5. Preparate
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
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bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru
scopuri medicale, săruri de apă minerală, apă de
gură pentru scopuri medicale, narcotice, nervine,
gumă cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
ţigări fără tutun pentru scopuri medicale, saltele
de înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,

alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice/tablete
pentru
scopuri
farmaceutice,
pepsine
pentru
scopuri
farmaceutice,
peptone
pentru scopuri farmaceutice, fenol pentru
scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru scopuri
farmaceutice, pomade pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, purgative/laxative,
substanţe radioactive pentru scopuri medicale,
preparate pentru reducerea activităţii sexuale,
remedii pentru perspiraţia piciorului, remedii
pentru
perspiraţie,
săruri
pentru
băi
cu apă mineral, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari/lenjerie intimă pentru
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

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
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurant chinezesc, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant cu specific japonez, restaurante
care servesc udon și soba, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, servicii de informare privind restaurantele,
asigurarea de hrană și băuturi, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de baruri de cocteiluri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, organizare de mese la
hoteluri, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de bar cu servire
de vin, servicii de cluburi de băut private,
servicii de local public, servicii de organizare
de banchete, servicii de rezervare a meselor,
servii de barmani, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servire de băuturi alcoolice, servire de mâncare
destinată consumului imediat, sevicii de baruri
care servesc bere, snack-baruri, servicii de
terasă berărie.

M 2022 02655

13/04/2022
RTH PREMIUM SERVICES SRL,
STR. DANIEL DANIELOPOLU,
NR.44 A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ , STR. 11 IUNIE, NR.
51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Z E Z ASIAN FUSION
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 29.01.13; 26.01.03; 26.11.03
(591) Culori revendicate: negru, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate.
43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servire de alimente și băuturi în restaurante

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02657

(740)

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

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

13/04/2022
BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD SRL, STRADA
AKROPOLEOS, NR. 82, ETAJ 2,
AKROPOLI, NICOSIA, 2012, CIPRU

(540)

VitaBleu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.05;
29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
285), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice
și
medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice,
băuturi
dietetice
adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu
efect
cosmetic,
alimente
dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate
chimico-farmaceutice,
produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti83
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dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, apă de gură pentru scopuri
medicale, narcotice, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea
la fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunţarea la fumat, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, saltele de
înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru
scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, purgative / laxative, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, săruri pentru băi cu apă mineral,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /

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

(210)
(151)
(732)

M 2022 02660

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

13/04/2022
SABIN MANTU, STR. CLOSCA NR.
3, JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Mama Bună TE
HRĂNEȘTE CU IUBIRE
(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 02.09.15; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7687C), maro (Pantone 483 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
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și grăsimi comestibile, insecte și larve preparate,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
fructe de mare, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
ouă, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate din înlocuitori
de fructe de mare, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), salate aperitiv,
salate de legume, salate cu carne, tocăni, bacon,
cârnați, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe
bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânzeturi, iaurt, gustări
pe bază de lapte, frișcă, deserturi preparate din
produse lactate, iaurt de soia, lapte, zer, unt,
smântână, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, mix de
brânzeturi, mascarpone, margarină, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
budinci pe bază de lapte, înlocuitori de lapte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, paste de carne.
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, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu carne și produse din 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, brânzeturi, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate, gustări sărate, jeleuri,

dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște, pâine, cereale, cafea, ceaiuri, cacao,
batoane de cereale și batoane energizante,
paste tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, produse de patiserie, prăjituri,
tarte, biscuiți, prăjiturele, dulciuri, bomboane,
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
băuturi nealcoolice, ape, bere, băuturi alcoolice,
alimente semipreparate, snack-uri, produse
de brutărie, produse de cofetărie, ciocolată,
deserturi.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02664

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET. 2, AP.127, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011146, ROMANIA

13/04/2022
PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Happy friends It's easy!
(531)
(591)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 29.01.13
Culori revendicate: roșu (Pantone
200C), negru (Pantone C), alb
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană și băuturi pentru animale.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02666

(540)

14/04/2022
LATINO MAXI SRL, ŞOS.
COLENTINA NR. 81, BL. 84/I, SC.
1, ET.1, AP. 3, CAMERA NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021165,
ROMANIA

M 2022 02670

14/04/2022
BANEASA REAL ESTATE S.R.L.,
STR. CEASORNICULUI NR.
17, CORP B, ETAJ 1, CAMERA
8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

miro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de promovare, răspândirea de
materiale publicitare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, închiriere
de spații comerciale, servicii de investiții, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun),
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare)
37. Servicii de instalare de țevi
38. Telecomunicatii
39. Închirierea de locuri de parcare

Jolly JUICE LAND

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi non-alcoolice din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la băuturi din fructe, sucuri de fructe,
siropuri de fructe.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02672

(740)

ALECU BOGDAN, STR.
L.PĂTRĂȘCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

14/04/2022
REAL INVEST SRL, STR. IERNII
NR. 1, ET. 1, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

CRM OPTIMA

───────

(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Servicii financiare, monetare și bancare,

(210)
(151)
(732)

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
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

(540)

(540)

14/04/2022
STRATEGIC DISTRIBUTION
GROUP SRL, ȘOS. GIURGIULUI
NR.33A, JUD. ILFOV, JILAVA,
077120, ILFOV, ROMANIA

Wessper

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02676

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Amortizoare din cauciuc împotriva vibrațiilor,
amortizoare din cauciuc pentru utilaje industriale,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
articole și materiale pentru izolare acustică,
articole și materiale pentru izolare electrică,
articole și materiale pentru izolare termică,
articole și materiale rezistente la foc și
pentru prevenirea incendiilor, acoperire din
plastic destinată utilizării în industria de
construcții ca barieră antivapori, acoperiri acrilice
de protecție sub formă de vopsele pentru
izolare, acoperiri industriale pentru izolarea
clădirilor, acoperiri izolante din rășini plastice,
acoperiri izolatoare pentru manșoane pentru
cabluri electrice, acoperiri pentru protejarea
betonului, confecționate din plastic, adezivi
pentru izolare, aerogeluri pentru izolare,
ambalaje pentru recipiente izolate cu spumă
turnată pentru transport comercial, articole
confecționate din cauciuc pentru izolare, articole
confecționate din cauciuc sintetic pentru izolare,
bandă de cauciuc pentru izolație, baraje
plutitoare antipoluare, bariere absorbante,
barieră antivapori stratificată, benzi de fibră
de sticlă folosite la izolare, benzi din fibră de
sticlă impregnată cu rășini epoxi pentru izolare,
benzi izolante, benzi izolatoare, benzi pentru
protecție împotriva radiației electromagnetice,
burleți pentru etanșare, izolatoare pentru cabluri,
cerneluri izolante, componente de izolare
semifabricate, căptușeli pentru canelură de
motor (izolanți), dale impermeabile pentru
izolare, diafragme de frână (prelucrate parțial),
diafragme de frână (semifabricate), diguri din
plastic pentru petrol, dispozitive de izolare
pentru conductivitate termică, materiale de
etanșare, fibre brute de piatră pentru izolare,
fibre brute de sticlă pentru izolare, fibre de
azbest pentru izolare, fibre de bambus pentru
izolații, fibre de piatră sub formă de căptușeli
pentru izolare, fibre de sticlă destinate utilizării
la fabricarea materialelor de izolație pentru

M 2022 02675

14/04/2022
ASOCIATIA ATLATSZO ERDELY
EGYESULET, STR. PETUNIEI
9/52, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400316, CLUJ, ROMANIA

Átlátszó Erdély
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovare online de rețele informatizate
și pagini web, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
Internet, servicii de administrare a comunităților
online, servicii de publicitate în presă.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, traducere și interpretare, editare de
publicații, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, furnizare de publicații on-line,
publicare de documente, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de manuale de
instruire, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, publicare multimedia, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii de
editare computerizată, servicii de publicare online, servicii jurnalistice.
───────
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clădiri, fibre de sticlă pentru izolații, fibră de
sticlă pentru fabricarea materialelor izolante
pentru clădiri, fibră vulcanizată destinată utilizării
la fabricarea de materiale de izolații pentru
clădiri, fibră vulcanizată folosită la fabricarea
de izolații pentru clădiri, fibre impregnate cu
rășini sintetice pentru izolare, fibre minerale
pentru izolare, fibre pentru izolație, film din
poliuretan folosit ca protecție împotriva umezelii,
foi acrilice transparente care conțin scuturi
împotriva undelor electromagnetice, foi acrilice
transparente pentru protecție împotriva undelor
electromagnetice, foi de cauciuc pentru izolare,
foi izolatoare, foi metalice pentru izolarea
clădirilor, folie poliuretanică folosită ca izolație
pentru construcții, folii de polietilenă pentru
izolare, folii din spumă poliuretanică folosite
ca izolație pentru clădiri, folii izolante, folii
metalice izolante, folii metalice laminte cu hârtie
(predominant hârtie) pentru izolare, învelișuri
pentru țevi, folosite la izolare, învelișuri izolatoare
pentru pardoseli, învelișuri industriale (izolație),
învelișuri din spumă folosite ca izolație pentru
clădiri, învelișuri de izolație pentru aparate
industriale, înveliș de izolare confecționat din
cuarț topit și fibre de ceramică, înveliș cu
spray acrilic protector folosit pentru izolare,
țesături izolante, materiale izolante, compoziții
izolante contra umidității în construcții, hârtie
tratată pentru izolare, hârtie izolantă, hârtie
impregnată cu uleiuri pentru izolare, gel pentru
izolare, garnituri de protecție pentru bruiaje
electromagnetice, lână de zgură (izolant),
vopsele pe bază de apă (izolante) pentru
utilizarea în industria automobilă, vopsele pe
bază de apă (izolante), vopsele izolatoare pentru
pereți, vopsele izolatoare pentru acoperișuri,
uleiuri izolante pentru transformatoare , tuburi
flexibile pentru izolare, uleiuri izolante, vată de
sticlă folosită ca material de izolare, vată de
sticlă pentru izolarea clădirilor, vată de sticlă
pentru izolații, vată minerală (izolant), vopsele
folosite pentru izolare, vopsele fotoluminescente
(izolație), vopsele izolante, vopsele izolante pe
bază de apă, vopsele izolante pentru fațade,
țesături ignifuge (azbest), țesături izolante,
țesături textile stratificate pentru izolare, țesături
din poliester utilizate pentru izolare, țesături din
nailon utilizate pentru izolare, țesături din fibră de
sticlă pentru izolații, țesături din fibră anorganică
pentru izolare, țesături din fibre organice
utilizate pentru izolare, țesături din fibre naturale
utilizate pentru izolare, țesături confecționate
din fibre sintetice (pentru izolare), tălpi de șine
(izolatoare), tencuieli izolante, suporturi pentru
țevi izolate, substanțe izolante, sticlă spongioasă
folosită ca material izolator, vată de sticlă pentru

izolații, fibre de sticlă pentru izolații, spumă
poliuretanică sub formă de blocuri pentru izolare,
spumă poliuretanică pentru izolare, spumă
folosită ca garnituri pentru compartimentele
motoarelor, spumă de poliuretan cu densitate
mică pentru izolare, rășini folosite la formarea
unei pelicule întărite pe podele, rășini folosite
la formarea unei pelicule întărite pe pereți,
rășini acrilice izolatoare, produse stratificate care
conțin spumă poliamidă folosite ca produse
de ignifugare, poliester (izolație), plăci și
dale izolante, plăci ușoare din lână minerală
pentru izolare ignifugă, plăci izolatoare de
mică, plăci izolante din lână minerală, plăci
izolante, plase de fibră pentru izolare, plafoane
realizate din fibre minerale pentru izolarea
clădirilor, pâslă pentru izolații, pânze din amiant
folosite ca izolații pentru cablu, plăci folosite
la izolare, plăci din material izolator folosite în
fabricație, placă de fibră folosită ca izolație,
piese ceramice de izolare pentru aparatele
de înaltă tensiune, piese ceramice de izolare
pentru aparatele de înaltă frecvență, perdele
de protecție sub formă de deflectoare sau
bariere plutitoare pentru reținerea poluanților,
peliculă poliuretanică utilizată pentru etanșare
și izolare, peliculă din poliuretan pentru
utilizarea la etanșarea și izolarea clădirilor,
peliculă de plastic pentru izolare, peliculă
de film (metal) pentru izolat, panouri izolate
rezistente la foc, panouri izolante, panouri de
polistiren pentru izolare, panouri compozite
cu proprietăți de izolare, mochete izolante,
mochetare izolatoare, membrane impermeabile
pentru izolare, materiale țesute folosite la izolare,
materiale țesute din fibre ceramice folosite
ca izolații, materiale rezistente la condițiile
meteorologice destinate utilizării în locuințe,
materiale rezistente la condițiile meteorologice
destinate utilizării în automobile, materiale
refractare izolante, materiale izolatoare pentru
izolare împotriva luminii, materiale izolatoare
pentru căile ferate, materiale izolatoare
obținute din materiale plastice, materiale
izolatoare din plastic, materiale izolatoare
confecționate din materiale plastice, materiale
izolatoare, materiale izolante pentru construcții,
materiale izolante din plastic, materiale izolante
confecționate din materiale plastice reprelucrate,
materiale din fibră de sticlă pentru izolarea
clădirilor, materiale din fibră de carton folosite ca
izolații, materiale din fibre obținute prin procedee
chimice folosite ca izolații, materiale din fibre
anorganice folosite ca izolații, materiale din acril
folosite ca izolații, materiale de umplere izolante,
materiale de izolare fabricate din spumă de
poliuretan, materiale de izolare fabricate din
88
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spumă de polietilenă, materiale de izolare cu
vid, materiale confecționate din lână folosite
ca izolații, materiale confecționate din fibre
sintetice și naturale amestecate folosite ca
izolații, materiale confecționate din bumbac
folosite ca izolații, mănuși izolante, materiale
confecționate din mătase folosite ca izolații,
materiale confecționate din in folosite ca izolații,
materiale confecționate din fibre ceramice
folosite ca izolații, material izolator pentru
acoperișuri, material flexibil translucid pentru
izolarea plafonierelor, material flexibil translucid
pentru izolarea ferestrelor, material de izolare
folosit în sectorul construcțiilor navale, material
de izolare folosit în industria aeronautică,
masticuri pentru izolare, manșoane pentru
izolarea motoarelor, manșoane pentru izolarea
componentelor de transmisie ale motoarelor,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
manșoane de protecție pentru conducte izolate
nemetalice, lână minerală pentru izolare, lână
minerală folosită la izolare, lână de zgură folosită
ca material de izolare pentru clădiri, lână de fibre
de sticlă în stare brută (izolație), lână de fibre
de rocă în stare brută (izolație), lână de fibre
de carbon în stare brută (izolație), lacuri izolante
pe bază de materiale plastice, lacuri izolante,
lacuri de izolare pe bază de apă, izolații termice
din elastomer flexibile, izolații pentru construcții,
izolații pentru aparate de aer condiționat, izolatori
electrici din ceramică, izolatori din ciment fibros,
izolatori, izolări sub formă de acoperiri de podele,
izolări pentru țevi și rezervoare subterane, izolații
pentru aeronave, izolație pentru țevi flexibile
din plastic, izolație pentru țevi, izolație pentru
cuptoarele industriale de metal topit realizată din
fibră ceramică emailată, izolație din polistiren
expandat dispusă sub pardoseală, izolație din
fibră de sticlă folosită în construcție, izolație din
fibră ceramică emailată pentru cuptoarele de
metal topit, izolație cu spumă pentru clădiri și
construcții, izolație cu celule închise folosită în
bazinele cu apă răcită, izolare pentru țevi, izolare
pentru cablu magnetic, izolare cu fibră de sticlă
pentru clădiri, izolanți pentru protecția clădirilor,
cauciuc sintetic netratat destinat utilizării în
producție, folii din celuloză regenerată, cu
excepția celor pentru ambalaje, elastomeri,
fibre impregnate cu rășini sintetice utilizate în
producție, fire din fibre regenerate, altele decât
de uz textil, foi de celuloză folosite în fabricație,
folie de polipropilenă, alta decât cea pentru
împachetat, folii din celuloză (altele decât cele
pentru împachetare sau ambalare), folii din
celuloză regenerată, altele decât cele pentru
ambalare, înlocuitori de azbest neprelucrat și
semiprelucrat, înlocuitori de cauciuc brut și

semiprelucrat, înlocuitori de gumă neprelucrată
și semiprelucrată, înlocuitori de gutapercă
neprelucrată și semiprelucrată, înlocuitori de
mică neprelucrată și semiprelucrată, materiale
din foi de plastic folosite la fabricarea de
suprafețe de lucru, materiale din folii de
plastic de uz industrial, materiale pe bază
de celuloză comprimate sub formă plană
(semifabricate), peliculă de poliuteran, alta
decât cea pentru ambalare, rășini naturale
semiprelucrate, rășini semiprelucrate, rășini
termoplastice armate cu fibre naturale (produse
semifinite), sticlă acrilică, semiprelucrată, sticlă
organică, semiprelucrată, fibre din poliester
țesute (altele decât cele pentru uz textil), folii din
poliester (altele decât cele pentru împachetare
sau ambalare), folii din poliester (altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat), rășini
artificiale sub formă de bare destinate utilizării
în producție (produse semifinite), rășini artificiale
sub formă de blocuri destinate utilizării în
producție (produse semifinite), rășini artificiale
sub formă de bucăți destinate utilizării în
producție (produse semifinite), rășini artificiale
sub formă de granule destinate utilizării în
producție (produse semifinite), rășini artificiale
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție (produse semifinite), rășini artificiale în
formă extrudată destinate utilizării în producție,
rășini extrudate destinate utilizării în producție,
acoperiri din polietilenă extrudată pentru
transmisia de lumină puternică (altele decât
pentru ambalare), cauciuc reciclat amestecat
cu materiale plastice, compuși de clorură de
polivinil (semiprelucrați), compuși termoplastici
sub formă de granule destinate utilizării în
producție, fibre din materiale plastice, altele
decât cele de uz textil, fibre vulcanizate, fire din
materiale plastice, altele decât cele de uz textil,
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi de
polipropilenă imprimabilă, foi din plastic etanșate
la căldură folosite în procesele de fabricație, foi
transparente cu trei straturi, din policarbonat,
folie poliuretanică folosită la laminarea sticlei,
folii acrilice utilizate în producție, folii de material
plastic (produse semifabricate), folii de plastic
biodegradabile de uz agricol, materiale plastice
extrudate (produse semifabricate), materiale
plastice compuse reciclate folosite în procesul de
fabricație, materiale plastice compuse reciclate,
materiale din plastic reciclat pentru utilizare în
producție, materiale de spumă plastică utilizate
în procesul de fabricație, material plastic în
formă extrudată pentru utilizare în procesul
de producție, material plastic laminat folosit
împreună cu materiale de gravură mecanică,
granule din polistiren extrudat, folii suflate (altele
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decât cele pentru ambalat), folii spongioase
rigide din clorură de polivinil folosite în fabricație,
folii flexibile din plastic, altele decât cele pentru
ambalat, folii din polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), folii din plastic stratificat folosite
în producție, folii de polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetare, materiale plastice
în formă extrudată folosite în producție,
materiale plastice sub formă de tije (produse
semifabricate), materiale plastice sub formă de
plăci (produse semifabricate), materiale plastice
sub formă de panouri (produse semifabricate),
materiale plastice sub formă de folii (produse
semifabricate), materiale plastice sub formă de
foi (produse semifabricate), materiale plastice
sub formă de benzi (produse semifabricate),
materiale plastice stratificate pentru utilizare
în producție, materiale plastice stratificate
folosite cu materiale de gravură computerizată,
materiale plastice semiprelucrate, materiale
plastice reciclate, materiale plastice laminate
etanșate la căldură utilizate în procesele
de fabricație, materiale plastice izolabile la
căldură pentru producția de capace pentru
recipiente, materiale plastice formă de fâșii
(produse semifabricate), materiale plastice
extrudate folosite în procesul de fabricație,
spumă poliuretanică sub formă de profiluri
folosite în fabricație, spumă poliuretanică
sub formă de blocuri, spumă poliuretanică
(semifabricat), spumă poliamidică, polietilenă
topită de tip spunbond folosită în fabricație,
polistiren (semifinisat), plăci translucide cu doi
pereți, confecționate din policarbonat, plastic
semiprelucrat sub formă de folie, plastic extrudat
în formă de bare, blocuri, pelete, tije și
tuburi utilizate în procesele de fabricație,
pelicule din materiale plastice, altele decât
cele pentru ambalaje, pelicule din clorură de
polivinil (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), materiale plastice sub formă
de profiluri (semifabricate), materiale plastice
sub formă de profiluri (produse semifabricate),
materiale plastice sub formă de plăci, folii,
blocuri, tije și tuburi, materiale plastice sub
formă de blocuri (produse semifabricate), spumă
poliuretanică sub formă de benzi pentru utilizare
în producție, tije și bare din plastic, accesorii
de cauciuc pentru scări, apărătoare pentru linii
de comandă confecționate din cauciuc natural,
apărătoare pentru linii de comandă confecționate
din cauciuc sintetic, suporturi de spumă pentru
aranjamente florale, articole confecționate din
cauciuc sintetic pentru îmbinare, articole din
cauciuc pentru îmbinări, articole din materiale

plastice spongioase folosite ca baze pentru
decorațiunile florale, articole din materiale
plastice spongioase folosite ca baze pentru
ofrande florale, bandă adezivă fotografică,
bandă anticorosivă, bandă de fixare pentru
pereți din rigips, bandă pentru geamuri din
sticlă, batiuri de motor din cauciuc pentru
ambarcațiuni, batiuri de motor din cauciuc
sintetic pentru ambarcațiuni, filamente de
plastic pentru imprimare în 3D, filamente abs
semiprelucrate folosite la imprimarea 3D, fibre de
plastic destinate utilizării la fabricarea inserțiilor
pentru anvelope pneumatice, distanțiere din
fibre vulcanizate pentru utilizarea cu cabluri
optice, distanțiere de cauciuc folosite împreună
cu panourile sandviș, distanțiere (de cauciuc)
folosite împreună cu cablurile optice, conectori
de îmbinare (din cauciuc) pentru cabluri
neelectrice, compuși de îmbinare cu filet, cleme
de cauciuc pentru cabluri plate, cleme de cauciuc
pentru cabluri, borduri de cauciuc pentru scări,
garnituri de cauciuc pentru borcane, benzi din
cauciuc pentru fixarea sticlei, benzi de cauciuc
pentru protejarea canturilor mobilierului, benzi
de camuflaj folosite la vânătoare, fire pentru
lipit din materiale plastice, inele de etanșare
din fibră vulcanizată, inele de etanșare din
cauciuc sintetic, inele de etanșare din cauciuc,
garnituri de cauciuc pentru borcane, garnituri
confecționate din cauciuc pentru țevile de
eșapament, garnituri confecționate din cauciuc
pentru transmisii, garnituri de ambreiaj și
frână, filamente pla semiprelucrate folosite
la imprimarea 3D, filamente termoplastice
semiprelucrate folosite la imprimarea 3D, foi de
plastic cu înveliș adeziv destinate utilizării în
producție, folii antiaburire din material plastic
pentru oglinzi retrovizoare de vehicule, folii
din materiale plastice de uz agricol, folii
din vinil folosite la fabricarea de articole
gonflabile, garnituri confecționate din cauciuc
pentru motoare, materiale plastice extrudate
sub formă de bare destinate utilizării în
producție, materiale plastice extrudate sub
formă de blocuri destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de
bucăți destinate utilizării în producție, materiale
plastice extrudate sub formă de coli destinate
utilizării în producție, materiale plastice extrudate
sub formă de granule destinate utilizării în
producție, materiale plastice extrudate sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție,
mânere de cauciuc celular flexibil, opritoare
din cauciuc pentru ferestre, opritoare din
cauciuc pentru uși, pelicule polimerice destinate
utilizării în producție, ambalaj din cauciuc,
ambalaje de protecție de cauciuc, ambalaje
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din cauciuc (amortizare și umplutură), ambalaje
din cauciuc (căptușire), amortizoare de cauciuc
pentru dane de descărcare, amortizoare-tampon
din cauciuc pentru mașinăriile industriale,
articole confecționate din cauciuc cu rol de
amortizare a șocului, articole confecționate din
cauciuc folosite la atenuarea vibrațiilor, articole
confecționate din cauciuc folosite la suprimarea
vibrațiilor, articole confecționate din cauciuc
sintetic folosite la absorbția șocurilor, articole
confecționate din cauciuc sintetic folosite la
atenuarea vibrațiilor, articole confecționate din
cauciuc sintetic folosite la suprimarea vibrațiilor,
așchii sau granule din cauciuc pentru utilizarea
ca înveliș al solului terenului de joacă, bandă de
izolare împotriva vibrațiilor, capace din cauciuc
(pentru recipiente industriale de ambalat),
capitonare cu cauciuc, cauciuc expandat cu pori
închiși pentru amortizare, cauciuc expandat cu
pori închiși pentru atenuarea vibrațiilor, căptușeli
antișoc din cauciuc, căptușeli pentru containere
de transport, căptușire de cauciuc pentru
containere de transport, căptușiri din cauciuc
destinate ambalării în containere de transport,
dispozitive de etanșare din cauciuc pentru
containere de transport, dopuri din cauciuc
(pentru recipiente de ambalare industrială), foi
de cauciuc pentru blocare, foi din cauciuc
pentru ambalare, folie din acetat de celuloză
utilizată ca material de împachetare (alta decât
cea folosită pentru ambalare), folie din plastic
pentru împachetare, protecție sau umplere (alta
decât cea folosită pentru ambalare), granule
din polistiren extrudat pentru ambalare, izolație
antișoc din cauciuc, lianți de cauciuc, manșoane
de cauciuc pentru protejarea articolelor împotriva
deteriorărilor în urma impactului, manșoane din
cauciuc pentru protecția organelor de mașini,
material de ambalare, material de capitonat din
cauciuc sau materiale plastice, materiale de
ambalare, materiale de amortizare din cauciuc
montate pe ziduri de chei pentru prevenirea
de daune la docuri, vapoare și ambarcațiuni,
materiale de căptușire din cauciuc, materiale
de căptușire din plastic pentru containere de
transport, materiale de etanșare, materiale
de etanșare (umplutură) din cauciuc sau din
plastic, materiale de umplutură din cauciuc
pentru containere de transport, materiale de
umplutură din plastic, materiale de umplutură
din plastic pentru containere de transport,
materiale plastice sub formă de fulgi pentru
utilizare sub formă de materiale de căptușit
în ambalare, materiale plastice sub formă de
fulgi, folosite la căptușire, materiale plastice
sub formă de mulaje pentru utilizare ca
materiale pentru căptușit în ambalare, produse

de ambalat sub formă de pungi (plicuri) din
cauciuc, pungi din cauciuc pentru ambalarea
mărfurilor (plicuri sau săculețe), recipiente de
ambalat din cauciuc, recipiente industriale din
cauciuc pentru ambalare, saci din ebonită
pentru împachetare, secțiuni profilate din
cauciuc pentru ambalat, spumă de ambalat
sub formă de foi, spumă de poliuretan de
mică densitate pentru ambalat, spumă turnată
pentru ambalare, săculeți (învelitori, cutii) pentru
ambalaj, din cauciuc, șaibe din cauciuc sau
din fibre vulcanizate, tampoane amortizoare
din cauciuc, tampoane amortizoare din cauciuc
pentru utilaje industriale, acoperiri de role din
cauciuc, acoperiri din cauciuc pentru protejarea
componentelor electrice, acoperiri elastomerice
pentru protejarea suprafețelor în perimetrele
folosite la sablare, capace de cauciuc pentru
comutatoare, căptușeli din azbest, eclise de
îmbinare nemetalice, filme plastice stratificate
pentru ferestre, foi amplasate sub podele, din
cauciuc, foi de vinil pentru agricultură, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
clopote de sticlă, foi din polietilenă extrudată
pentru construcția de sere, foi elastomerice
pentru protejarea suprafețelor din zonele de
împroșcare cu alice metalice, folie din plastic
destinată utilizării în procesul de laminare a
hârtiei, folie din plastic vopsită destinată utilizării
pe ferestre, folii antireflex, pentru geamuri,
folii de mascare, folii de mascare pentru
ferestre, folii de materiale plastice pentru uz
agricol, folii de plastic nuanțate folosite pe
geamuri de vehicule, folii de polietilenă folosite
la clopote, folii de polietilenă pentru așezare
pe sol pentru suprimarea buruienilor, folii de
protecție împotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, folii din plastic folosite în horticultură,
folii din plastic folosite în silvicultură, folii
din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii din polietilenă pentru
așezare peste cadrele structurilor horticole, folii
laminate pentru aplicare la un substrat, materiale
cu efect de mască folosite în imprimerie pentru
blocarea radiațiilor, materiale de protecție cu
suprafață din materiale plastice stratificate,
învelitori din vinil pentru exterioare de vehicule,
pelicule reflectorizante de plastic destinate
utilizării pe geamuri, pelicule reflectorizante
de plastic destinate utilizării pe geamuri
de vehicule, peliculă de mascare pentru
utilizare în fotografie și arte grafice, peliculă
pentru acoperire cu compost, plăci din plastic
pentru prevenirea creșterii buruienilor, polietilenă
pentru acoperirea plantelor, polietilenă pentru
acoperirea semințelor, polietilenă pentru
acoperirea solului, plăcuțe de cauciuc celular
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flexibil, polimeri elastomerici sub formă de
blocuri destinați utilizării în producție, polimeri
elastomerici sub formă de folii destinați utilizării
în producție, protecții de cauciuc pentru colțuri,
punți pentru cabluri din cauciuc pentru protecția
cablurilor, racorduri de dilatare flexibile, rosturi
de dilatare cu elastomeri, rosturi de dilatare
textile, rosturi de dilatație rezistente la foc,
rosturi de expansiune folosite la construcția
de pardoseli, rosturi de expansiune folosite
la construcția de pereți, șaibe cu resort, de
cauciuc, șaibe de cauciuc pentru buloane de
tracțiune, șaibe de cauciuc pentru protecția
cârligelor, șaibe de cauciuc pentru protecția
șuruburilor, spumă poliuretanică sub formă de
blocuri, folosită la aranjamente florale, suporturi
de distanțare (din cauciuc), suporturi de spumă
pentru aranjamente florale, șaibe de cauciuc
pentru protecția buloanelor de ancorare, șaibe
de cauciuc pentru protejarea buloanelor, șaibe
din cauciuc (altele decât cele pentru robinete
de apă), șaibe din cauciuc pentru formarea de
îmbinări etanșe (altele decât cele pentru robinete
de apă), șaibe din fibră vulcanizată pentru
protecția bolțurilor, șaibe din fibră vulcanizată
pentru protecția bolțurilor de legătură, șaibe
din fibră vulcanizată pentru protecția buloanelor
de ancorare, șaibe din fibră vulcanizată pentru
protecția cârligelor, șaibe din fibră vulcanizată
pentru protecția șuruburilor, benzi adezive (altele
decât cele utilizate în medicină, papetărie,
menaj), bandaje adezive (altele decât cele
pentru uz casnic, medical sau papetărie),
bandă adezivă antialunecare pentru aplicare
pe pardoseală, bandă adezivă, bandă adezivă
de mascare, bandă adezivă izolatoare, bandă
adezivă, alta decât cea pentru uz casnic, medical
sau pentru papetărie, bandă de mascare, bandă
de tivire pentru covoare, bandă izolantă, bandă
izolantă de uz industrial, bandă izolatoare
adezivă, bandă pentru covoare (alta decât cea
pentru uz casnic), benzi acoperite cu adeziv
folosite în fabricație, benzi acoperite cu adeziv
pentru utilizare în producție, benzi adezive
(altele decât pentru uz casnic, medical sau în
papetărie), benzi adezive altele decât cele pentru
medicină, papetărie sau menaj, benzi adezive
cu două fețe (altele decât cele pentru papetărie,
uz casnic sau medical), benzi adezive etanșe
pentru jgheaburi de dolie, benzi adezive etanșe
pentru refecarea acoperișurilor, benzi adezive
etanșe pentru țiglele coastei acoperișului,
benzi adezive izolatoare, benzi adezive pentru
ambalare, nu pentru papetărie, nu de uz
medical sau casnic, benzi adezive pentru
sigilarea cartoanelor pentru uz industrial sau
comercial, benzi adezive pentru uz tehnic, benzi

adezive, altele decât cele utilizate în medicină,
papetărie sau menaj, benzi autoadezive pentru
ambalat, nu pentru papetărie, și nu de uz
medical sau casnic, benzi autoadezive pentru
împachetare, benzi autoadezive, altele decât
pentru papetărie, uz medical sau casnic, benzi
cu adeziv folosite cu materiale de acoperire a
pardoselii, benzi cu adeziv folosite cu covoare,
benzi cu adeziv folosite în industrie, benzi
cu adeziv pentru fixarea covoarelor, benzi
cu adeziv pentru fixarea covoarelor pentru
prevenirea alunecării, benzi cu adeziv pentru
fixarea materialelor de acoperire a pardoselii,
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor
de acoperire a pardoselii pentru prevenirea
alunecării, benzi de ambalare adezive, altele
decât cele pentru uz casnic sau papetărie, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, benzi pentru mascare (adezive)
altele decât cele pentru papetărie, uz casnic
sau medical, foi acoperite cu adeziv folosite
în fabricație, foi de plastic autoadezive de uz
industrial, foi din plastic acoperite cu adeziv,
folii acoperite cu adeziv folosite în fabricație,
folii acoperite cu adeziv pentru utilizare în
producție, hârtii pentru mascare (adezive) altele
decât cele pentru papetărie, uz casnic sau
medical, materiale adezive sub formă de
benzi (altele decât de uz casnic, medical, de
papetărie), materiale adezive sub formă de
fâșii (altele decât pentru uz casnic, medical,
papetărie), peliculă de îmbinare pentru laminare
la cald cu material imprimat, agenți de etanșare
elastomerici sub formă de paste extrudabile
pentru îmbinări, agenți de etanșare folosiți în
industria construcțiilor, agenți de etanșare pentru
industria construcțiilor, ambalaje interioare
de protecție din azbest, ambalaje interioare
de protecție din cauciuc, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), articole confecționate din
cauciuc pentru etanșare, articole confecționate
din cauciuc sintetic pentru etanșare, articole din
cauciuc folosite la etanșarea tuburilor, articole
din cauciuc folosite la etanșarea țevilor, articole
gonflabile pentru etanșarea camerelor închise
pentru a permite sudarea, articole gonflabile
pentru etanșarea camerelor închise pentru
a permite tăierea, articole gonflabile pentru
etanșarea conductelor pentru a permite sudarea,
articole gonflabile pentru etanșarea conductelor
pentru a permite tăierea, bandă adezivă utilizată
cu sticlă izolată, bandă pentru îmbinare de
țevi, benzi de etanșare confecționate din
cauciuc, benzi de etanșare confecționate din
cauciuc sintetic, benzi de etanșare din mastic
bituminos metalizate (altele decât cele pentru
construcții), benzi de etanșare nemetalice,
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benzi de etanșare pentru țevi de ventilație,
benzi de mastic preformate, benzi din aluminiu
pentru etanșarea de conducte pentru încălzire,
benzi impermeabile (nemetalice) pentru ferestre,
benzi impermeabile (nemetalice) pentru uși,
benzi pentru etanșarea filetelor de țevi, benzi
pentru umplerea golurilor, benzi prefabricate
pentru etanșarea marginilor chiuvetelor, benzi
prefabricate pentru etanșarea marginilor căzilor,
benzi profilate din cauciuc expandat folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, benzi profilate din
cauciuc folosite ca garnituri de etanșare la
fabricarea ferestrelor, benzi profilate din cauciuc
folosite ca garnituri de etanșare la fabricarea
ușilor, benzi profilate din cauciuc folosite ca
garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, benzi profilate din
cauciuc folosite ca garnituri de etanșare
împotriva pătrunderii aerului, pentru uși, benzi
profilate sub formă de cauciuc spongios folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru uși, bumbac de etanșare,
burleți ermetici confecționați din cauciuc, burleți
ermetici confecționați din cauciuc spongios,
burleți pentru etanșare nemetalici, călăfătuire,
materiale pentru călăfătuire, căptușeli pentru
conducte (nemetalice), căptușeli pentru țevi
(nemetalice) pentru etanșarea țevilor, compus
de etanșare pentru garnituri folosite în
industria automobilistică, compoziții pentru
etanșarea țevilor, compoziții din mastic pentru
etanșare și îmbinare, compoziții chimice pentru
îmbinarea și etanșarea racordurilor de conducte,
compoziții chimice pentru prevenirea scurgerilor,
compoziții chimice pentru obturarea scurgerilor,
compoziții chimice pentru căptușirea conductelor
pentru repararea scurgerilor, compoziții chimice
pentru căptușirea conductelor pentru prevenirea
scurgerilor, garnituri de etanșare pentru cilindri,
chit de etanșare, chit, cepuri din cauciuc (dopuri),
cauciuc expandat cu pori închiși pentru rosturi de
etanșare, dopuri din cauciuc, compuși maleabili
pentru utilizare la îmbinare și etanșare, compuși
izolatori, compuși de îmbinare a țevilor pentru
prevenirea scurgerilor, compuși de etanșare
pentru oprirea scurgerilor din rezervoarele de
petrol (alții decât cei chimici), compuși de
etanșare nemetalici pentru îmbinări, compuși de
etanșare cu filet, compuși de etanșare (mastic),
compuși de călăfătuire pentru etanșarea fisurilor,
compuși de călăfătuire pentru etanșarea filetelor
de țevi, compuși de călăfătuire folosite la
prevenirea scurgerilor din conducte, compuși
de călăfătuire, compuși de cauciuc siliconic
pentru izolarea îmbinărilor, compuși adezivi
de etanșare, compuși adezivi de călăfătuire,

compus pentru îmbinare de țevi, dispozitive de
etanșare în combinații, dispozitive de etanșare în
V (nemetalice), dispozitive de etanșare împotriva
agenților atmosferici (nemetalice), dispozitive
de etanșare impermeabile (nemetalice) pentru
uși, dispozitive de etanșare din plastic
pentru pistoane, dispozitive de etanșare din
plastic, dispozitive de etanșare din material
elastomeric pentru pistoane, dispozitive de
etanșare capsulate nemetalice, compuși pentru
îmbinarea țevilor pentru fisuri, compuși pentru
îmbinarea de țevi pentru etanșarea filetelor
de țevi, compuși pentru îmbinare de plăci
de ghips, compuși pentru îmbinare de țevi,
compuși pentru îmbinare, compuși pentru
umplerea îmbinărilor, compuși pentru etanșarea
rosturilor, dopuri din cauciuc folosite în fabricație,
dopuri din cauciuc pentru sticle, elemente de
ermetizare a garniturilor folosite la instalații de
apă și canal, elemente de etanșare realizate
din cauciuc, dopuri din cauciuc, dispozitive
pentru reținerea curenților de aer pentru uși,
dispozitive pentru reținerea curenților de aer
pentru ferestre, dispozitive de etanșare pentru
îmbinări între țevi, dispozitive de etanșare
pentru repararea scurgerilor din sistemele de
răcire a apei, dispozitive de etanșare pentru
arbori rotativi nemetalici, dispozitive de etanșare
nemetalice pentru pistoane, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, dispozitive
de etanșare nemetalice, dispozitive de etanșare
impermeabile sub formă de calafat, fibre de
plastic folosite la fabricarea căptușelilor, fibre
de plastic folosite la fabricarea garniturilor,
fibre de plastic folosite la fabricarea garniturilor
de etanșare, foi de cauciuc pentru etanșare,
garnituri, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de azbest pentru pistoane, garnituri de
azbest pentru supape, garnituri de etanșare,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de etanșare
axiale (nemetalice), garnituri de etanșare de
grafit pentru pompe, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșare de
uz industrial, garnituri de etanșare nemetalice
(altele decât cele pentru vapoare), garnituri de
etanșare hidraulice, garnituri de etanșare din
grafit pentru supape, garnituri de etanșare din
grafit pentru pompe, îmbinări și supape, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru suspensii
pneumatice, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru rezervoare de stocare cu capac plutitor,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
prevenirea scurgerilor de lichide, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte de
gaz, garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
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autoclave sau oale sub presiune, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru aplicații în
domeniul automobilistic, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru ansambluri de guri de
vizitare, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru acumulatoare de lichid cu piston,
garnituri de etanșare (nemetalice) folosite la
recipientele sub presiune emailate, garnituri de
etanșare (nemetalice) folosite la recipiente sub
presiune placate cu sticlă, garnituri nemetalice,
garnituri pentru automobile, garnituri pentru
bare, garnituri pentru camioane, garnituri pentru
etanșarea îmbinărilor, garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, garnituri de
etanșare sub formă de inele, garnituri de
etanșare sub formă de foi, garnituri de
etanșare pentru conducte, garnituri de etanșare
nemetalice pentru ferestre, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru reducerea frecării metalelor,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
racorduri, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de gaze, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
izolații cu funcții de etanșare pentru protecție
termică, izolații din cauciuc pentru îmbinări,
izolații ignifuge, izolații pentru sudurile din
caroseria vehiculelor, mastic pentru etanșarea
rosturilor, masticuri de etanșare pentru țevi,
material adeziv și compus de călăfătuire,
material de etanșare din cauciuc pentru
călăfătuire și lipire, material de garnituri,
materiale de etanșare adezive pentru uz general,
materiale de etanșare din cauciuc siliconic,
materiale de etanșare din silicon pentru uz
general, materiale de etanșare elastomerice
impermeabile la lichide, învelișuri din rășini
sintetice rezistente la uleiuri pentru etanșarea
suprafeței, membrane de etanșare nemetalice,
materiale pentru etanșare și izolare, materiale de
umplutură pentru rosturi de expansiune pentru
poduri, materiale de umplutură pentru rosturi de
expansiune pentru pavaje, materiale de umplere
pentru formarea de dispozitive de etanșare,
materiale de izolare împotriva curenților de
aer sub formă de burleți, materiale de izolare
împotriva curenților de aer confecționate din
benzi de cauciuc, materiale de etanșare
pentru îmbinări în construcții, materiale de
etanșare pentru clădiri, materiale de etanșare
pentru capacele rosturilor de dilatație, materiale
de etanșare elastomerice impermeabile la
vapori, materiale de etanșare elastomerice
impermeabile la gaze, simeringuri de ulei pentru
vehicule, simeringuri (etanșare), simeringuri,
rășini folosite la formarea unei pelicule rezistente
la praf pe podele, compoziții chimice pentru
obturarea scurgerilor, rășini folosite la formarea

unei pelicule rezistente la praf pe pereți,
umpluturi pentru rosturi de dilatare, racordare
de cilindru (etanșări), profiluri de etanșare
nemetalice pentru ferestre, profiluri de etanșare
nemetalice, produse de etanșare împotriva
prafului, produse de etanșare cu silicon, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
producție de protecție antirugină, simeringuri
nemetalice, tampoane din cauciuc, umpluturi
pentru garnituri de etanșare, umpluturi pentru
îmbinări de panouri, șnururi din azbest, coliere
de etanșare din cauciuc, coliere impermeabile
din fibră vulcanizată, compuși de etanșare pentru
oprirea scurgerilor din rezervoarele de apă,
căptușeli de cauciuc pentru conducte de gaz
pentru protecție împotriva coroziunii produse de
apă sărată, căptușeli de cauciuc pentru conducte
de petrol pentru protecție împotriva coroziunii
produse de apă sărată, căptușeli impermeabile
pentru protecția fundațiilor, garnituri de etanșare,
garnituri hidroizolante, inele hidrofuge, inele
impermeabile pentru instalațiile de țevi, bucșe
nemetalice pentru conducte, cămăși (de izolare)
pentru țevi, cămăși izolante pentru conducte
industriale, bandaje pentru furtunuri, articole
din cauciuc pentru conectarea țevilor, articole
de cauciuc folosite la conectarea tuburilor,
armături nemetalice pentru conducte, armături
nemetalice pentru conducte de aer comprimat,
acoperiri pentru furtunuri, accesorii (nemetalice)
pentru țevi flexibile, clapete din cauciuc, cleme
de cauciuc pentru țevi, coliere din cauciuc
pentru fixarea conductelor, cleme pentru țevi,
din cauciuc, cămăși (izolante) pentru rezervoare,
căptușeli de cauciuc pentru conducte, căptușeli
de cauciuc pentru tuburi, căptușeli din cauciuc
sintetic pentru conducte, căptușeli din cauciuc
sintetic pentru tuburi, compuși pentru îmbinarea
țevilor pentru prevenirea ruginii, conducte din
cauciuc siliconic, conducte flexibile de plastic
destinate utilizării la țevării, conducte flexibile
din cauciuc siliconat întărit cu material, conducte
flexibile din cauciuc întărit cu material sintetic,
conducte flexibile nemetalice, conducte izolate
nemetalice, conducte izolatoare nemetalice,
conducte semirigide nemetalice folosite cu
lichide sub presiune, conducte subterane
nemetalice, conectori nemetalice pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru țevi, distanțiere de
țevi nemetalice, cuplaje (nemetalice) folosite
împreună cu furtunurile de mare presiune,
cuplaje (nemetalice) pentru conducte flexibile,
cuplaje (nemetalice) pentru tuburi, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, conectori pentru conducte
(nemetalice) pentru liniile de carburant, coturi
nemetalice pentru conducte, coturi nemetalice
pentru țevi rigide, cuplaje din cauciuc pentru
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țevi, cuplaje nemetalice folosite împreună cu
furtunurile, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice pentru țevi
rigide, cuplaje și îmbinări nemetalice pentru
țevi, dispozitive de etanșare nemetalice pentru
conducte, furtun flexibil nemetalic realizat
din clorură de polivinil, furtun flexibil din
plastic, furtun flexibil din materiale plastice cu
plasă de sârmă, furtun flexibil din materiale
plastice cu inserții de sârmă, furtun flexibil
din cânepă cu plasă de sârmă, furtun flexibil
din cânepă cu inserții de sârmă, furtun flexibil
din bumbac cu plasă de sârmă, furtun cu
cot cu flanșă, fitinguri, nu din metal, pentru
țevi flexibile, fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice (piese pentru țevi de apă rigide),
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri
nemetalice pentru țevi, extensiuni nemetalice
pentru conducte (piese de țevi de apă rigide),
extensiuni nemetalice pentru conducte, furtunuri
hidraulice din plastic, furtunuri hidraulice
din cauciuc, furtunuri flexibile realizate din
materiale polimerice, furtunuri flexibile realizate
din cauciuc, furtunuri flexibile preizolate
îmbinate (nemetalice) folosite la motoarele
vehiculelor, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri flexibile pentru folosirea la
irigații, furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri flexibile nemetalice
realizate din cauciuc sintetic, furtunuri flexibile
nemetalice realizate din cauciuc, furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu sârmă,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, furtunuri flexibile
nemetalice din cauciuc ranforsat cu cordoane,
furtunuri flexibile din silicon întărite cu materiale
textile, furtunuri de apă pentru irigații, furtunuri de
apă pentru grădină, furtunuri de apă din plastic,
furtunuri de apă din material textil, furtunuri
de apă din cauciuc, furtunuri de apă de uz
casnic, furtunuri de aer condiționat, furtunuri
de aer, furtunuri confecționate din materiale
textile, furtunuri confecționate din cauciuc,
furtunuri adaptate pentru irigație, furtun întărit
cu fibră de sticlă pentru căptușirea structurilor
în formă de canal, furtun semifabricat, furtun
microporos nemetalic folosit în horticultură,
furtun microporos nemetalic folosit în agricultură,
furtunuri flexibile din materiale plastice, furtunuri
flexibile din cauciuc întărite cu materiale textile
sintetice, furtunuri flexibile din cauciuc, furtunuri
flexibile din bumbac cu inserții de sârmă,
furtunuri din materiale textile, furtunuri din
cauciuc pentru aparatele de aer condiționat,
furtunuri din cauciuc de uz agricol, furtunuri

din cauciuc, furtunuri de radiator nemetalice,
furtunuri de plastic destinate utilizării la țevării,
furtunuri de plastic de uz agricol, furtunuri de
mare presiune din material textil, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
de conectare pentru injectoare de vehicule,
furtunuri de cauciuc, furtunuri întărite cu fibre
de sticlă, furtunuri poroase pentru irigații,
furtunuri pentru unelte pneumatice, furtunuri
pentru semințe (nemetalice), furtunuri pentru aer,
nu din metal, furtunuri nemetalice subterane,
furtunuri nemetalice pentru păcură, furtunuri
nemetalice pentru radiatoarele vehiculelor,
furtunuri nemetalice de uz industrial, furtunuri
nemetalice de presiune, furtunuri nemetalice
de cuplare pentru radiatoarele vehiculelor,
furtunuri industriale din plastic, furtunuri
industriale din cauciuc, furtunuri hidraulice
(nemetalice, altele decât piesele sistemelor
de vehicule hidraulice), furtunuri (nemetalice)
pentru ambarcațiuni, joncțiuni pentru țevi
(nemetalice), îmbinări pentru țevi (nemetalice),
învelișuri din cauciuc pentru țevi, folosite
pentru protecție, garnituri nemetalice pentru
țevi de aer comprimat flexibile, inele din
cauciuc folosite ca racorduri de etanșare pentru
țevi, furtunuri realizate din materiale textile
țesute, căptușite cu elastomer, furtunuri reglabile
nemetalice, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru conducte, manșoane nemetalice pentru
țevi, manșoane pentru coloane de stabilizare
(nemetalice) pentru prăjini de foraj, manșoane
pentru țevi, piese nemetalice de îmbinare pentru
furtunuri, furtunuri din pânză de in, racorduri,
manșoane de cuplare nemetalice pentru tuburi,
manșoane de cuplare nemetalice pentru țevi,
manșoane de identificare din cauciuc pentru
conducte, manșoane de identificare din cauciuc
pentru țevi, manșoane de identificare din plastic
pentru conducte, manșoane de identificare
din plastic pentru țevi, manșoane de suport
pentru țevi (cauciuc), manșoane nemetalice
pentru furtunuri, furtunuri de stropit, seturi de
garnituri pentru supape, țevi de racordare pentru
radiatoare de vehicule, racorduri, nu din metal,
pentru țevi flexibile, racorduri pentru îmbinări
(nemetalice) pentru conducte, racorduri pentru
tuburi (nemetalice), racorduri nemetalice pentru
țevi rigide, racorduri nemetalice pentru țevi,
racorduri nemetalice pentru tuburi, racorduri
nemetalice pentru furtun, racorduri de țevi
nemetalice (piese de țevi de apă rigide),
racorduri de țevi nemetalice, racorduri de țevi
compuse în principal din plastic, racorduri de
țeavă nemetalice, racorduri cu cot (nemetalice)
pentru conducte flexibile, țevi pentru stropit
(udat), țevi pentru stropire (nemetalice), țevi
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pentru furtunuri flexibile din plastic, țevi
flexibile din plastic pentru transportul gazelor
naturale, țevi flexibile din plastic destinate
utilizării la țevării, țevi din plastic pentru
autovehicule, țevi din plastic izolate termic, țevi
confecționate din material flexibil sintetic, țevi
confecționate din cauciuc pentru autovehicule,
tub de cauciuc pentru extremitatea cablurilor,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată (cu
excepția componentelor de mașini), supape din
fibră vulcanizată, supape de cauciuc sintetic,
supape antiretur din cauciuc, tuburi și țevi
din cauciuc, tuburi microporoase nemetalice
folosite în horticultură, tuburi microporoase
nemetalice folosite în arboricultură, tuburi
microporoase nemetalice folosite în agricultură,
tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
tuburi flexibile (nemetalice) pentru transportul
mediilor gazoase, tuburi din nailon, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, tuburi de
furtun din cauciuc, tuburi (nemetalice) pentru
stropire cu apă, tuburi (nemetalice) pentru
irigație, tub termoplastic retractabil la cald pentru
gestionarea firelor electrice, tub de cauciuc
pentru înnădirea cablurilor, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru transportul lichidelor, valve
din cauciuc sau din fibre vulcanizate.

cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02679

14/04/2022
WESTACO SRL, CALEA GRIVIȚEI,
NR.11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,

PAYTEX

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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de

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.

23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Furnizarea accesului la pagini web,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), furnizarea accesului la site-uri web pe
internet.
42. Închirierea serverelor web, proiectare de
pagini web, creare de pagini web, programare de
pagini web, găzduire de portaluri web, design de
site-uri web, întreținere de site-uri web, găzduire
de pagini web pe internet (hosting), proiectare și
implementare de pagini web pentru terți.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(540)

M 2022 02682

(740)

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

14/04/2022
BAZIL-EUGEN CUCU, SOS.
NICOLINA, NR. 43, BL. 966A, SC.
B, ET 7, AP. 26, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

BIG OUTLET
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Corsete
(îmbrăcăminte),
muşamale
(îmbrăcăminte),
brâuri
(imbrăcăminte),
îmbrăcăminte
impermeabilă,
fulare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ţesută, jerseuri
(îmbrăcăminte), brâie (îmbrăcăminte), mitene
(îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
manşoane
(îmbrăcăminte),
manşete
(îmbrăcăminte), şorţuri (îmbrăcăminte), tricoturi
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte), blănuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte pentru

───────

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02680

14/04/2022
CHROOT NETWORK, LIVIU
REBREANU, NR. 46-58, SC.H,
ET.6, AP.66, AECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CHROOT
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copii, îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru pescari,
îmbrăcăminte pentru gravide, gulere răsucite
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte pentru surf, îmbrăcăminte
japoneză
tradiţională,
îmbrăcăminte
din
lână, îmbrăcăminte pentru fete, costume
populare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
automobilişti,
îmbrăcăminte
din
hârtie,
îmbrăcăminte pentru ciclişti, articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru nou
născuţi, articole de îmbrăcăminte termice,
corsete (articole de îmbrăcăminte), curele
din piele (îmbrăcăminte), broboade (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
navigaţie, mănuşi fără degete (îmbrăcăminte),
furouri (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, cămăşi purtate peste
îmbrăcăminte, eşarfe (articole de îmbrăcăminte),
articole
de
îmbrăcăminte
impermeabile,
viziere (articole de îmbrăcăminte), gulere
de haină (îmbrăcăminte), pantaloni pentru
copii
(îmbrăcăminte),
trusouri
(articole
de
îmbrăcăminte),
pulover
(articole
de îmbrăcăminte), mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru copii, curele
din materiale textile (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, pantaloni scurţi
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din
piele pentru motociclişti, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru atletism, body-uri (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
pentru triatlon, articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte din
caşmir, articole de îmbrăcăminte pentru dans,
articole de îmbrăcăminte pentru teatru, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte din catifea, pantaloni kaki (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru vremea rea, articole de îmbrăcăminte
de agrement, centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte confecţionate
din blană, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni de jogging (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte

pentru arte marţiale, bentiţe cu protecţii pentru
urechi (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru patinaj artistic, jambiere pentru genunchi
(articole de îmbrăcăminte), clini (părţi de articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
cu protecţie solară, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru domnişoare de onoare, costume din
trei piese (articole de îmbrăcăminte), jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
mănuşi până la cot fără degete (îmbrăcăminte),
burtiere pentru femei însărcinate (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
clini pentru colanţi (părţi de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi (părţi de
articole de îmbrăcăminte), clinuri pentru subraţ
(părţi de articole de îmbrăcăminte), saci de
dormit pentru sugari (articole de îmbrăcăminte),
bentiţe de gât (părţi de articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte confecţionate din
imitaţie de piele, îmbrăcăminte pentru activităţi
de petrecere a timpului liber, îmbrăcăminte tip
body pentru sugari şi copii mici, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul exerciţiilor de
judo, îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănuşile de golf), articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul luptelor greco-romane, articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), clini pentru ciorapi de
pantofi (părţi de articole de îmbrăcăminte), clini
pentru costume de baie (părţi de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru body-uri purtate de
dansatori (părţi de articole de îmbrăcăminte),
haine tricotate, haine pentru copii, haine de
lucru, haine din lână, haine de ploaie, haine
de casă, haine de iarnă, buzunare de haine,
haine tip parka, haine de stradă, haine de
stradă pentru fete, haine de stradă pentru femei,
haine şi jachete de blană, haine de stradă
pentru bărbaţi, haine de ţinută informală (casual),
haine din denim (jachete, pardesie etc), haine
impermeabile de purtat în aer liber.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02688

14/04/2022
OKCREDIT IFN SA, STR. CAIUTI,
NR. 18, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2022 02689

14/04/2022
SPORTNIC TEAM SRL,
STR.MOISE NICOARA, NR.38,
BL,C4, SC.B, ET.7, AP. 206,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

okcredit
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru
(Pantone2728 C), verde (Pantone333
C), portocaliu (Pantone143 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

SPORTNICI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.14; 02.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte
de sport cu senzori digitali încorporați,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), articole de îmbrăcăminte pentru sport cu
senzori digitali încorporați.
35. Publicitate online, publicitate prin bannere,
publicitate în reviste, servicii de publicitate,
organizarea de publicitate, publicitate și reclamă,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate prin
corespondență, publicitate și marketing, agenții
de publicitate, publicitate pentru cinematografe,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate
în
cinematografe,
promovare
(publicitate) de concerte, publicitate pe
peliculă cinematografică, servicii de publicitate
exterioară, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii promoționale de publicitate, publicitate
directă prin poștă, servicii de editare de
publicitate, servicii de publicitate în presă, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de

───────

99

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

publicitate pentru arhitecți, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de promovare și publicitate,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii de
agenție de publicitate, consultanță în publicitate
și marketing, publicitate radio și de televiziune,
negociere de contracte de publicitate, servicii
de cercetare privind publicitatea, compilare
de statistici privind publicitatea, difuzarea de
date privind publicitatea, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, productie de
publicitate televizata si radiofonica, întocmirea
de texte de publicitate comercială, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii
de publicitate și de promovare, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
servicii de publicitate privind sectoarele de
transport, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, editare post-producție de publicitate
și reclame, servicii de agenții de modele
referitoare la publicitate, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de publicitate directă prin poștă

furnizate de întreprinderi specializate, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afișate pe ecrane de televiziune, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, 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,
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.
41. Activități sportive, activități sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, activități sportive și de
recreere, organizare de activități sportive și
competiții, organizare de activități sportive sau
competiții, activități de divertisment, sportive și
culturale, pregătire cu privire la activități sportive,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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14/04/2022
STRATEGIC DISTRIBUTION
GROUP SRL, STR.FACLIEI, NR.4,
SECTOR 4, BUCURESTI, 077120,
ROMANIA

STRATEGIC
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Saci pentru aspiratoare, saci din hârtie
pentru aspiratoare, saci din plastic pentru
aspiratoare, saci de carton pentru aspiratoare,
saci de hârtie pentru aspiratoare, generatoare
de curent , generatoare de electricitate, foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
mașini de spălat sticle, suluri de cauciuc
(mașini), tambure de spălare (mașini), tampoane
pentru mașinile pentru lustruirea podelelor,
tuburi pentru aspiratoare de praf, uscătoare
centrifugale (mașini), uscătoare cu centrifugă
pentru uz casnic (neîncălzite), uscătoare rotative
(fără căldură), uscătoare rotative (mașini),
vehicule pentru curățenie fără pilot, ventilatoare
electrice pentru aspiratoare, mașini pentru spălat
vesela, mașini de vopsit, aparate pentru spălat
sticle, mașini de spălat rufe , mașini de
spălat acționate cu fise, instalații de spălat
pentru vehicule, mașini de spălat, sisteme
pentru spălarea roților de camion, saci de
aspirator din hârtie, mașini de spălat rufe,
roți din materiale nețesute care constituie
piese de mașini folosite la degresare, role din
materiale nețesute care constituie piese de
mașini folosite la lustruire, roboți pentru menaj
de uz casnic, roboți pentru curățenie, roboți de
curățenie de uz casnic, roboți cu inteligență
artificială de uz casnic pentru curățenie și spălat,
aparate pentru purificarea acetilenei, aspiratoare
de praf pentru curățare, pompe reprezentând
componente ale mașinilor de spălat, pompe de
presiune pentru mașini și instalații de spălat,
perii, acționate electric, perii pentru aspiratoare,
perii electrice pentru curățarea pantofilor, perii
acționate electric, sub formă de componente
pentru mașini, perii acționate electric (piese
de mașini), mături electrice fără cablu, mopuri
electrice cu aburi, mături electrice, mașini și
aparate electrice pentru șamponat covoare,
mașini și aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, mașini și aparate electrice de șlefuit,
mașini și aparate electrice de polizat, mașini și
aparate electrice de curățat, mașini robotizate
pentru curățarea (lustruirea) podelelor, mașini
robotizate de curățare, mașini robotizate
(aspiratoare) pentru curățarea podelelor, mașini
pentru spălat ustensile, mașini pentru spălarea
podelelor, mașini pentru spălarea mingilor
de golf, mașini pentru spălarea geamurilor,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru șlefuirea podelei, mașini pentru
înlăturarea rapidă a straturilor protectoare și
a resturilor de adezivi sau spumă de pe

suprafețele de ipsos sau ciment, mașini pentru
perierea covoarelor, mașini pentru degresare
și înălbire continuă, mașini pentru curățarea
uscată a rufelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea petelor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea cuțitelor, mașini măturătoare cu perii,
mașini multifuncționale de curățat cu abur,
mașini industriale robotice de spălat, mașini
industriale pentru șamponarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățat pardoseli
(aspiratoare de praf), mașini industriale pentru
curățarea pardoselilor, mașini industriale pentru
aspirarea covoarelor, mașini industriale de
degresat, mașini industriale de curățat cu
vid, mașini industriale de curățat covoare,
mașini industriale de curățare prin șamponare,
mașini industriale de curățare (lustruire) pentru
pardoseli, mașini electrice pentru spălarea
alimentelor, mașini electrice pentru curățarea
și lustruirea pantofilor, mașini electrice pentru
șamponarea covoarelor, mașini electrice pentru
curățarea covoarelor (șamponare), mașini
electrice de uz casnic pentru aspirare, mașini
electrice de curățare prin aspirație de uz casnic,
mașini electrice de curățare cu abur, mașini
electrice de ceruit pentru uz casnic, mașini
electrice de ceruit de uz casnic, mașini de uscat
gogoși de mătase, mașini de spălat vehicule,
mașini de spălat vasele, de uz industrial, mașini
de spălat vase de uz menajer, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase, mașini
de spălat textile, mașini de spălat rufe (electrice),
mașini de spălat rufe, mașini de spălat prevăzute
cu uscătoare cu tambur, mașini de spălat
prevăzute cu funcție de uscare, mașini de spălat
podeaua, mașini de spălat pentru veselă, mașini
de spălat covoare, mașini de spălat cu cilindru
pentru spălarea cilindrilor de imprimare, mașini
de spălat cu presiune, mașini de spălat cu sistem
de uscare, mașini de spălat cu ultrasunete,
mașini de spălat cu uscare cu tambure rotative,
mașini de spălat cu uscător, mașini de spălat
de uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat pentru oale, mașini de spălat pentru
tigăi, mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat articole
de îmbrăcăminte (electrice), mașini de spălat,
mașini de spălare a ouălor viermilor de mătase,
mașini de măturat pentru bazine de înot, mașini
de măturat cu rol de curățare a piscinelor,
mașini de măturat covoare, mașini de măturat,
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mașini de lustruit cuțite, mașini de frecat pentru
pardoseală, mașini de curățat suprafețe prin
folosirea apei, cu înaltă presiune, mașini de
curățat materiale textile, mașini de curățat
industriale, mașini de curățat covoare (electrice),
mașini de curățat covoare, mașini de curățat
bazinele de înot, mașini de curățat bancnote,
mașini de curățare uscată, mașini de curățare
prin aspirare folosite în fabricație, mașini de
curățare prin aspirare (aspiratoare), mașini
de curățare pentru motoarele aviatice, mașini
de curățare pentru iazuri, mașini de curățare
industriale care folosesc jeturi cu presiune,
mașini de curățare industriale (mașini de polizat),
mașini de curățare industriale (aspiratoare de
praf), mașini de curățare cu jet de aer (acționate
electric), mașini de curățare a grajdurilor
(mașini), mașini de curățare a bumbacului,
mașini de aspirare de uz casnic, mașini de
călcat și prese de rufe, mașini cu abraziune
pentru curățare, mașini combinate de spălare
și periere, lance de stropit care se atașează la
mașini de spălat cu presiune pentru curățare,
instrumente de curățare cu ultrasunete, pentru
bijuterii, instrumente de curățare cu ultrasunete,
de uz industrial, instrumente (acționate electric)
cu perii pentru curățarea ferestrelor, instalații
robotizate de spălat vehicule, instalații pentru
spălarea automată a vehiculelor, instalații de
spălat vehicule, instalații de curățare electrice
(lustruire), godevil (dispozitiv pentru curățirea
interioară a țevilor), frâne pentru mașini de
spălare industriale, frâne industriale pentru
mașini de spălat industriale, filtre și pungi de
praf pentru aspiratoare, filtre de praf pentru
aspiratoare, echipament electric de curățare
a geamurilor, duze rotative pentru utilizare
cu mașini de spălat cu apă sub presiune,
duze de pulverizare atașabile la mașini de
spălare cu presiune, duze de aspirație pentru
aspiratoare, distribuitoare de detergent lichid,
dispozitive portabile cu ultrasunete pentru
spălat rufe, dispozitive multifuncționale de
spălare sub presiune, dispozitive electrice
de lustruit încălțăminte, dispozitive automate
pentru curățarea podelelor, dispozitive (electrice)
cu ceară pentru lustruit parchetul, discuri
din materiale nețesute care constituie piese
de mașini folosite la curățenie, discuri de
șlefuit (piese pentru mașini), discuri de lustruit
(piese pentru mașini), discuri de lustruire
folosite cu șlefuitoare electrice pentru pardoseli,
degresoare, curățitoare electrice cu înaltă
presiune, instalații centrale de curățat cu vid,
aparate de curățat cu presiune mare, mașini
și aparate electrice de curățat, coșuri pentru
ustensile pentru mașinile de spălat vase, coșuri

pentru mașini de spălat vase sub formă de piese
pentru mașini de spălat vase, mașini și aparate
electrice pentru ceruit, centrifugi, aspiratoare
și componentele sale, centrifuge (mașini),
aspiratoare verticale, aspiratoare uscate și
cu apă, aspiratoare statice fără contact,
aspiratoare pentru curățarea umedă, aspiratoare
pentru curățarea suprafețelor, aspiratoare pentru
automobile, aspiratoare fara cablu, aspiratoare
electrice pentru așternuturi, aspiratoare electrice
de uz industrial, aspiratoare electrice de
uz domestic, aspiratoare electrice de uz
casnic, aspiratoare electrice, aspiratoare de
uz industrial, aspiratoare de uz casnic,
aspiratoare de praf portabile (electrice) cu piese
consumabile, aspiratoare de praf electrice pentru
covoare, aspiratoare de praf de uz casnic,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
comerciale și industriale, aspiratoare care
funcționează cu baterii reîncărcabile, aspiratoare
automate, aspiratoare, aplicatoare de șampon
pentru tapițerii (acționate electric), aparate
pentru spălat, aparate pentru curățare cu vid
central, aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, aparate de uscat rufe fără încălzire,
aparate electrice de bătut covoare, aparate
de măturare automate pentru bazine de
înot, aparate de lustruit pentru întreținerea
podelelor, aparate de curățat cu aburi de uz
casnic, aparate de curățat cu aburi (mașini),
aparate de curățat cu aburi, aparate automate
de curățare a piscinelor, accesorii pentru
aspiratoare de praf, pentru pulverizare de
parfumuri și dezinfectante, accesorii pentru
spulberarea zăpezii, pentru vehicule, accesorii
pentru tăierea zăpezii, pentru vehicule, accesorii
pentru îndepărtarea zăpezii, pentru vehicule,
automăturătoare rutiere, dispozitive atașabile
pentru măturarea drumurilor, pentru vehicule,
dispozitive pentru îndepărtarea zăpezii (mașini),
freze de zăpadă, lame de plug pentru
vehicule, lame pentru plugul de zăpadă, mașini
de curățat străzi, mașini de curățat străzi
(autopropulsate), mașini de curățat străzile,
mașini de măturat drumuri, montate pe vehicule,
mașini de măturat străzi, mașini pentru curățarea
străzilor (acționate manual), vehicule pentru
îndepărtarea zăpezii, vehicule de deszăpezire,
utilaje de deszăpezire, suflante de zăpadă,
pluguri de zăpadă, măturătoare (mașini), troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, trotuare
rulante, mașini de umplut, unități universale de
transfer de sarcină, ventilatoare de aspirație
pentru aspirarea grăunților, ventilatoare de
aspirație pentru strângerea grăunților într-un
singur loc, ventilatoare de aspirație pentru
transportul grăunților, vinciuri, vinciuri acționate
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electric, vinciuri cu dispozitive de blocare,
troliuri cu acționare electrică, trolii pentru traul,
trolii de ridicat pentru plase de pescuit, trolii,
tambure de înfășurat furtunuri, mașini de
sortat pentru industrie, separatoare robotice,
separatoare de tablă (mașini), roți electrice
pentru olărit, roți de transmisie care includ lagăre
(componente ale mașinilor), role sub formă
de componente a liniilor de ambare (mașini),
roboți pentru transferul pieselor de prelucrat,
roboți pentru manevrarea barelor, roboți pentru
alimentare cu piese de prelucrat, echipamente
de asamblare pentru transportul produselor,
echipament pentru sistem de transport, și
anume, suflante, dispozitive de transport prin
tractare cu lanț, conveiere, carcase pentru
transportoare, benzi transportoare pentru utilaje
agricole și horticole și piese și accesorii
pentru acestea, benzi transportoare pentru
manevrarea materialelor, benzi transportoare
folosite în mine, benzi transportoare din
metal, benzi transportoare cu cupă, benzi
transportoare confecționate din sârmă, benzi
transportoare, benzi de transportor, benzi cu
lanțuri de metal pentru mașini, transportoare
cu benzi, încărcătoare (transportoare), role
pentru transportoare, instalații pneumatice
de transport prin conducte), transportoare
pneumatice, parcări carusel pentru vehicule,
mecanisme robotice pentru transport, mașini
transportoare pentru linii de asamblare, mașini
transportatoare cu role, mașini pentru transportul
articolelor solide, mașini pentru susținerea
și poziționarea pieselor de prelucrat, lanțuri
transportoare, instalații hidraulice de transport
prin conducte, instalații de transport pneumatic,
instalații de conveiere automate, elevatoare
de încărcat cărbuni, șine cu cupă pentru
benzile transportoare, transportoare cu role,
transportoare cu melc rotative, transportoare
cu cupe basculante, transportoare cu bandă
prevăzute cu osie parțial curbată, transportoare
cu bandă prevăzute cu osie curbată în
totalitate, transportoare cu bandă pentru
manipularea produselor granulare în vrac,
transportoare cu bandă din plasă de sârmă,
suprafețe de rulare (mașini) pentru ambalare,
suprafețe de rulare (piese pentru mașini) pentru
ambalare, transportatoare elicoidale (mașini),
transportoare, benzi pentru transportoare,
transportoare (conveiere), transportoare cu
bandă
concavă
(mașini),
transportoare
în etape și segmentate, transportoare
modulare pentru ouă, transportoare mobile
pentru bagaje, transportoare magnetice,
transportoare
industriale,
transportoare
hidraulice, transportoare gravitaționale (mașini),

transportoare fără pilot sub formă de mașini
de manevrare a încărcăturilor, transportoare
fără pilot, transportoare fixe cu bandă,
transportoare elicoidale mobile, transportoare
de vehicule, transportoare elevatoare mobile,
transportoare cu scocuri, transportoare (mașini),
transportor elicoidal, transportoare vibratoare
mobile, transportoare verticale cu cupă,
transportoare verticale cu cupe, acoperite cu
copertine, transportoare verticale cu cupe,
prevăzute cu turnuri de distribuire, transportoare
verticale continue, transportoare suspendate,
transportoare pneumatice, transportoare pentru
piese de turnare în formă de nisip pentru
topitorii, transportoare pentru forme de turnare
în topitorii, transportoare pentru deșeuri și
reziduuri, transportoare oscilante, paletizoare,
dispozitive pentru deplasarea încărcăturilor pe
perne de aer , platforme de lucru autopropulsate,
platforme de lucru cu acționare electrică,
platforme de lucru la înălțime, platforme de
încărcare pentru vehicule, platforme hidraulice
autopropulsate, platforme mobile (electrice),
poduri rulante, pulii (organe de mașini),
rampe de încărcare, rampe metalice de
încărcare (mașini), rampe sub formă de
mașini, roboți de manipulare automatizați pentru
încărcarea și descărcarea de produse, roboți
de transport, palane de roți dințate (piese
pentru mașini), palane cu melc (mașini),
palan cu melc (piese pentru mașini), motoare
de troliu, mese de poziționare xy (mașini),
mecanisme robotice pentru transportare, mașini
transportoare, mașini pentru transportul paleților,
mașini pentru stabilizarea paleților, mașini
pentru sortarea loturilor, mașini pentru ridicarea
greutăților, mașini pentru paletizare, mașini
pentru manipularea încărcăturilor, mașini pentru
manipularea containerelor, mașini pentru
încărcarea loturilor, mașini pentru încărcarea
cutiilor, mașini pentru încărcarea cuptoarelor,
mașini pentru încărcare, mașini pentru
manipularea produselor chimice, mașini pentru
manipularea combustibililor nucleari, mașini
pentru introducerea de obiecte în baloane,
mașini pentru manevrarea tăvilor, mașini
pentru compactarea materialelor, mașini pentru
bobinarea hârtiei, mașini electrice de umplut,
mașini de transfer linear, mașini de transport,
mașini de stivuit (cu excepția încărcătoarelor cu
furcă ), mașini de stivuit, mașini de încărcat cu
șenile, mașini de încărcare, mașini de sortare,
altele decât cele pentru bani, mașini de pliat
carton, mașini de paletizare, mașini de montat
pneuri, mașini de introducere în plicuri, mașini
de divizat, mașini de derulare, mașini de bătut
colile pentru oscilarea hârtiei în scopul așezării în
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stive, mașini de bobinat, mașini de ambalat sau
de împachetat, mașini de ambalare, mașini de
alimentare pentru prese, încărcătoare robotizate
pentru cuptoare de difuzie, încărcătoare frontale,
încărcătoare antiderapante cu direcție, mașini
pentru împachetat, mașini de împachetat,
mașini de alimentare, mașini automate pentru
încărcarea materialelor, mașini automate de
împăturit rufe pentru scopuri industriale, mașini
automate (industriale) pentru manipularea
articolelor poștale, manipulatoare industriale
(mașini), manipulatoare, aparate de manipulare
(încărcare și descărcare), instalații pentru
manipularea în vrac a materialelor pulverulente,
instalații pentru manipularea în vrac a
materialelor granulare, graifăre pentru laminate
(mașini), echipamente pentru manipularea
materialelor, dispozitive pentru schimbarea
paleților pentru mașini unelte, dispozitive
de încărcare pentru ambalarea bunurilor,
dispozitive de fixare a pieselor de prelucrat
(mașini), dispozitive de bobinat (mecanice),
derulatoare de bobine (mașini), depaletizatoare
(mașini), cuțite pentru burlane de foraj,
costume exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, centuri pentru încărcarea
paleților, cabestante electrice pentru bărci cu
vele, buncăre pentru descărcare mecanică,
bobine pentru furtunuri de grădină, cu
acționare electrică, bobine pentru furtun de
aer (mecanice), bobine acționate cu arc, benzi
rulante, bene autopropulsate, aparate pentru
schimbarea anvelopelor, aparate robotizate
pentru manipularea materialelor, aparate pentru
recuperarea mingilor, aparate de stivuit pentru
lingouri, aparate de stivuit pentru dale,
aparate de manipulare automată, aparate
de manipulare a pulberilor (mașini), mașini
pentru ambalat, alimentatoare radiale (mașini),
alimentatoare pentru cazane de mașini,
alimentatoare oscilante (mașini), alimentatoare
de plicuri, accesorii de ridicare care includ
mecanisme pentru manipularea bunurilor,
accesorii de ridicare pentru vehicule terestre,
accesorii pentru macarale, elevatoare pentru
agricultură, angrenaje pentru lifturi, aparate
de ridicare mobile pentru vehicule, aparate
elevatoare, cadre sub formă de componente
ale elevatoarelor hidraulice, cabluri cu lifturi,
cabestane, brațe de macarale-stivuitoare, benzi
adezive pentru pulii, automacarale, ascensoare
pentru vagonete, ascensoare pentru transportul
persoanelor în clădiri, dispozitive de ridicare,
dispozitive de acționare pentru lifturi, dispozitive
de acționare a lifturilor, cârlige pentru macarale,
cupe folosite împreună cu mașinile de ridicare
hidraulice, cricuri pneumatice pentru ridicare

(mașini), cricuri pneumatice, cricuri hidraulice
montate pe remorcă, cricuri hidraulice, cricuri
electrice, cricuri de ridicat (altele decât
cele acționate manual), cricuri cu șurub
(mașini), cricuri (mașini), cricuri cu cremalieră,
clești de ridicare pentru macarale, elevatoare
de vagoane, elevatoare de oțel, elevatoare
cu spirală, elevatoare cu cupe basculante,
elevatoare cu aer comprimat, elevatoare auto,
benzi de elevatoare, echipamente de ridicare
pentru manipularea încărcăturilor, dispozitive
mecanice de ridicat, dispozitive hidraulice de
ridicat, dispozitive de ridicat pentru vehicule,
dispozitive de ridicat cu clichet, dispozitive
de ridicare acționate hidraulic, dispozitive
de ridicare acționate mecanic, dispozitive de
ridicare a vehiculelor, instalații de ridicare,
gheare pentru macarale, furci pentru macarale,
frâne antibalansare pentru furcile macaralei,
expandoare mecanice, elevator pentru mărfuri,
elevatoare pentru încărcături, elevatoare pentru
materiale, elevatoare pentru ambarcațiuni,
elevatoare pe cremalieră, elevatoare mecanice
și pneumatice, elevatoare manuale cu roți dințate
cilindrice, elevatoare manuale cu angrenaj cu
melc, elevatoare folosite la ridicarea vehiculelor,
elevatoare electrice cu cablu, lifturi, altele
decât teleschiurile, lifturi platformă, lifturi pentru
persoane, lifturi pentru marfă sau materiale,
lifturi pentru manevrarea materialelor, lifturi
pentru casa scării, lifturi mecanice și hidraulice,
lifturi electrice pentru deplasarea, parcarea și
depozitarea vehiculelor terestre, lifturi de șantier,
lifturi de urcare și coborâre scări pentru scaune
cu rotile, lifturi, lanțuri pentru scară rulantă, lanțuri
de elevatoare (organe de mașini), instalații
de ridicare pentru transportul de persoane și
bunuri, instalații de ridicare (altele decât cele
folosite la schi), macarale, macarale (aparate
de ridicat), macarale autopropulsate, macarale
catarg, macarale cu cabluri, macarale cu osie,
macarale de descărcare, macarale de încărcare,
macarale derrick, macarale fixe, macarale
fixe și mobile, macarale folosite la vehiculele
avariate, macarale mobile, macarale montate
pe platforme marine, macarale pe șenile,
mecanisme de ridicare pneumatice (mașini),
mecanisme de acționare pentru ascensoare de
persoane, mașini pentru transportul (ridicarea)
sarcinilor, mașini pentru ridicare, mașini de
împrăștiere, mașini de împrăștiat, mașini de
ridicat folosite în construcții, mașini de ridicat,
mașini de ridicat controlate la distanță, mașini
de ridicare pentru transportul materialelor în
vrac, macarale-turn, macarale-pod, macarale
portuare mobile, macarale plutitoare, macarale
pentru docuri, pârghii prin curele, paloniere
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(piese pentru mașini), paloniere (mașini),
palane pneumatice, palane manuale de
siguranță, palane electrice, palane cu cablu,
palane (mașini), palane, palan, motoare de
lifturi, mese hidraulice, mese de ridicare,
mecanisme robotice pentru ridicare, mecanisme
hidraulice de ridicare, platforme mobile
(hidraulice), platforme mobile (elevatoare),
platforme elevatoare pentru vehicule, platforme
elevatoare hidraulice, platforme elevatoare,
platforme de ridicat cu rafturi de depozitare,
platforme de ridicare pentru atașarea vehiculelor,
platforme de ridicare, platforme de lucru mobile
elevatoare, platforme de lucru la înălțime
(inclusiv cele mobile), platforme aeriene mobile
de lucru (hidraulice), platforme aeriene mobile
de lucru (electrice), platforme aeriene folosite
împreună cu macarale, platforme aeriene
folosite împreună cu elevatoare, platforme
acționate cu ajutorul unor mașini, care au
capacitatea de a ridica deasupra solului și
sunt folosite pentru stocare, uși de lift, utilaj
de ridicare pentru manevrarea încărcăturilor,
troliu de extracție minieră, trolii electrice,
suporturi pentru mese de ridicare, transportoare
mecanice pentru ridicare cu șină, suporturi
de ridicare, stivuitoare pentru paleți, sfredele
pentru macarale, scări rulante, scări mobile
(motorizate), aparate de ridicat, rampe de
ridicare navale, cu acționare electrică, rampe
de ridicare, vinciuri flexibile acționate electric,
vagon-macara, unelte pentru ambalare (utilaje),
mașini de sigilat sticle, mașini de pus dopuri
la sticle, prese de balotat fân, mașini de
pus capace la sticle, mașini și echipamente
de ambalare, mașini-unelte pentru folosire în
procesul de ambalare, mașini semi-automate
pentru înfășurarea cu benzi adezive a cutiilor,
mașini semi-automate pentru împachetare cu
benzi, mașini semi-automate pentru ambalare în
film plastic, mașini pentru glasat carnea, mașini
pentru legarea baloților de paie, mașini pentru
pachete de vid, mașini pentru plierea clapelor,
mașini pentru presarea gunoiului, mașini pentru
pârlirea firelor, mașini pentru rebobinarea firelor
de mătase, mașini pentru sigilarea recipientelor,
mașini pentru umplerea aerosolilor, mașini
pentru umplerea cutiilor de carton, mașini
pentru umplerea recipientelor, mașini pentru
umplerea recipientelor pentru ambalare, mașini
pneumatice de legat snopi, mașini robotice de
ambalat, mașini robotizate pentru etichetare,
mașini pentru etanșarea recipientelor pentru
ambalare, mașini pentru etanșarea pungilor
după umplere, mașini pentru despicarea și
pieptănarea firelor, mașini pentru bobinarea
firelor, mașini pentru asamblarea ambalajelor,

mașini pentru ambalarea brânzei, mașini pentru
ambalarea articolelor de îmbrăcăminte, mașini
pentru ambalare în vid, mașini industriale pentru
umplerea sacilor, mașini folosite la sigilarea
cutiilor de carton care conțin alimente, mașini
de urzit fire, mașini de umplut saci, mașini
de sigilat la cald, mașini de pus capace
pentru aerosoli, mașini de lipit saci, mașini
de înfășurat fire, mașini de împachetare prin
înfășurare folosite la aplicarea foliilor de plastic
pe încărcăturile așezate pe paleți, mașini de
împachetare prin înfășurare folosite la aplicarea
foliilor adezive pe încărcăturile așezate pe paleți,
mașini de împachetare prin înfășurare folosite
la aplicarea de material plastic pe încărcăturile
așezate pe paleți, mașini de îmbuteliere, mașini
de împachetare, mașini de îmbuteliat, mașini
de lipit pungi, mașini de legare a firelor din
mătase, mașini de introdus articole în plicuri
(mașini de ambalare), mașini de cartonare,
mașini de capsulare, mașini de bobinare a
firelor de mătase, mașini de aplicat benzi de
ambalare, mașini de aplicare a capacelor la
sticle, pentru alimente și băuturi, mașini de
ambalat în vid, mașini de ambalat în saci, mașini
de ambalat în doze și conserve, mașini de
ambalare pentru alimente, mașini compactoare,
instalații pentru ambalare în vid, instalații de
ambalare, mașini de etanșat de uz industrial,
compactoare de saci (mașini), compactoare,
mașini de capsulare a sticlelor, aparate pentru
aplicarea etichetelor cu cod de bare, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(ambalare), aparate electrice de uz casnic
pentru ambalarea alimentelor în vid, aparate
electrice de sigilat pungi, dispozitive pentru
deschiderea ușilor, pneumatice, dispozitive
pentru deschiderea ușilor, hidraulice, dispozitive
pentru deschiderea ferestrelor, pneumatice,
dispozitive pentru deschiderea ferestrelor,
hidraulice, dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor (electrice), dispozitive hidraulice
pentru închiderea ușilor, dispozitive hidraulice
pentru deschiderea sau închiderea ușilor
(organe de mașini), dispozitive hidraulice
de acționare a porților, dispozitive electrice
pentru deschiderea și închiderea portierelor
la vehicule terestre, dispozitive electrice de
închidere pentru uși, dispozitive electrice de
acționare a porților, dispozitive de închidere
pentru ferestre, pneumatice, dispozitive de
închidere pentru ferestre, hidraulice, dispozitive
de închidere pentru ferestre, electrice, aparate
electrice pentru uși automate, sisteme electrice
de deschidere a ușilor, sistem electronic
de închidere de uși, dispozitive hidraulice
pentru închiderea sau deschiderea porților
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(organe de mașini), dispozitive electrice
de manevrat perdele, motoare electrice
folosite la uși, mecanisme electronice pentru
deschiderea ușilor, mașini pentru înfășurarea
materialelor textile, dispozitive pneumatice
pentru deschiderea și închiderea ușilor (organe
de mașini), dispozitive pneumatice de închidere
a ușilor, autoîncărcător cu cupă pentru terenuri
mlăștinoase, bene basculante și malaxoare
combinate pentru producția betonului, bene de
excavator pentru cosit (mașini sau piese pentru
mașini), berbeci (mașini), buldoexcavatoare,
buldozere, buldozere amfibie, aparate pentru
sortarea pământului (mașini), aparate pentru
sortarea solului (mașini), aparate pentru
trierea pământului (mașini), aparate pentru
împrăștierea pământului (mașini), burghie de
pământ, burghie pentru bormașină, capete
de tăiere pentru mașini de tuns iarba,
cilindri folosiți împreună cu mașinile de
alezat, cilindri folosiți împreună cu mașinile
de găurit, ciururi, clești cu prize multiple
(mașini), mașini de cojit,
concasoare,
cuve de încărcare pentru excavatoare,
dispozitive de tăiat șanțuri, dispozitive de
uniformizare (mașini), dispozitive pentru săparea
și deplasarea pământului (mașini), excavatoare,
excavatoare (mașini pentru deplasarea de
pământ), excavatoare (mașini pentru lucrarea
pământului), excavatoare hidraulice, foarfece
pneumatice, excavatoare pentru mașini de
expansiune hidraulică, gredere (mașini pentru
lucrări de terasament), încărcătoare (mașini
pentru lucrări de terasament), încărcătoare
(mașini), încărcătoare articulate, încărcătoare
cu cupa frontală pentru tractoare, îngroșătoare,
mașini de cosit (electrice), mașini de
cosit (care funcționează cu combustibil),
lopeți minerit (instrumente), lopeți mecanice
(instrumente), mașini de săpat, mașini de
tăiat cărbuni, mașini pentru clasarea solului,
mașini pentru compactarea pământului, mașini
pentru compactarea și finisarea suprafeței
solului, mașini pentru dragarea noroiului, mașini
pentru excavarea pământului, mașini pentru
excavarea rocilor, mașini pentru forarea solului,
mașini pentru exploatări miniere, mașini pentru
împrăștierea pământului, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini pentru
lucrări de fundații, mașini pentru nivelarea
pietrei, mașini pentru nivelarea solului, mașini
pentru sericicultură, mașini pentru sortarea
solului, mașini pentru spargerea pietrelor, mașini
pentru săparea șanțurilor, mașini pentru trierea
solului, mașini pentru tăierea pietrelor, mașini
pulverizatoare de beton, mașini vibratoare,
mini excavatoare, perforatoare de roci (piese

pentru mașini), pistoane cu gaz, pompe pentru
beton, retroexcavatoare (mașini), pluguri de
săpat șanțuri, screpere (mașini pentru lucrări
de terasament), scarificatoare (mașini pentru
scarificarea pământului), sisteme mecanizate
de plimbat cai, stații de prelucrare cu
comandă numerică pentru forare cu sistem
de paletizare, unelte de alezaj acționate de
mașini, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
unelte pentru alezare (mașini-unelte), unelte
pentru amplificarea impactului folosite la forarea
puțurilor de petrol, unelte pentru amplificarea
impactului folosite la realizarea sondelor de
petrol, unități plutitoare de producție, stocare
și exploatare (fpso), vehicule de construcții,
altele decât cele folosite în scopul de transport,
pompe de vid (mașini), pompe submersibile,
pompe rotative volumetrice, pompe rotative cu
roți dințate, pompe rotative, pompe pneumatice,
pompe pentru instalații de încălzire, pompe
pentru nămol, pompe pentru fluide, pompe
pentru extracția de gaze (mașini), pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe pentru
extragerea de vapori (mașini), pompe pentru
aerosoli, pompe pentru aerisirea acvariilor de
interior, pompe pentru acvarii, pompe hidraulice,
pompe (mașini) pentru industria băuturilor,
pompe (mașini), pompe electrice submersibile,
pompe electrice pentru piscine, pompe electrice
de apă pentru băi spa, pompe electrice de
apă pentru băi, pompe electrice de apă, pompe
electrice, pompe de vid, pompe de înaltă
presiune, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de presiune, pompe de macerare,
pompe de gresare, pompe de duș, pompe
de circulație, pompe de bere, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru băi,
pompe de apă centrifuge pentru uz casnic,
pompe de apă acționate cu motor, pompe de
apă, pompe de alimentare, pompe de aerare
pentru acvarii, pompe de aerare, pompe de
aer comprimat, pompe, mașini de aprovizionare
cu apă (pompe), instalații pentru drenarea
subsolului, instalații de pompare de fluide,
instalații de pompare cu vid, instalații de
pompare, generatoare pe gaz (compresoare)
pentru ridicare subacvatică, generatoare cu
gaz (compresoare) pentru umflarea structurilor
rigide, generatoare de gaz (compresoare)
pentru umflarea structurilor flexibile, ejectoare,
echipamente pentru evacuarea așchiilor, mașini
de drenaj , compresoare pentru mașini de spălat
rufe, compresoare (mașini), compresoare de aer,
compresoare de gaz, compresoare electrice,
compresoare frigorifice pentru instalațiile de
răcit, compresoare frigorifice pentru instalațiile
de încălzit, compresoare pentru aparate
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de mișcare a aerului, compresoare pentru
frigidere, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, compresoare pentru mașini
de dezumidificare, compresoare de aer
rotative, compresoare de aer pentru vehicule,
compresoare de aer pentru sisteme de aer
comprimat la vehicule, compresoare de aer cu
spirală, compresoare cu piston, compresoare
centrifugale, compresoare axiale, compresoare
(compactoare) pentru colectarea deșeurilor în
containere, compresoare (compactoare) pentru
colectarea deșeurilor cu vehicule, compresoare,
berbeci hidraulici, mașini cu aer comprimat,
pompe cu aer comprimat, ansambluri pompămotor, aparate de pompare (mașini), aparate
pentru umflarea pneurilor (instalații utilizate în
garaje), arbori de pompă.
12. Aparate și instalații de transport prin cablu,
transportoare suspendate, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, instalații de
transport pe cablu, instalații de transport
(teleschiuri), dronă, tetiere pentru vehicule,
tapițerie pentru scaune de vehicule, tapițerie
pentru automobile, tapițerii pentru vehicule,
tapițerie din piele pentru vehicule, tapițerie
din piele pentru scaune de vehicule, suporturi
pentru pungi din plastic adaptate pentru
folosirea în vehicule, suporturi pentru băuturi
pentru vehicule, suporturi de pahare pentru
vehicule, suporturi cu cadre încorporând roți
pentru deplasarea obiectelor, suporturi cu
cadre încorporând rotile pentru deplasarea
obiectelor, spătare pentru biciclete, spătare
pentru motociclete, ștergătoare de faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, scaune
de vehicule, scaune sport pentru automobile,
scaune auto portabile pentru copii, scaune
auto portabile pentru bebeluși, roți, pneuri și
șenile, rezervoare din plastic de combustibil
pentru vehicule, rezervoare de carburant pentru
vehicule, recipiente pentru depozitare adaptate
pentru a fi utilizate în vehicule, recipiente
adaptate pentru a fi utilizate în interioare
de vehicule, rafturi adaptate pentru a fi
folosite în vehicule, raclete pentru ștergătoarele
de parbrize, protecții împotriva zgârieturilor
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, prelate pentru vehicule,
prelate de cărucioare pentru copii, prelate
ajustabile pentru vehicule, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru vehicule, prelate
adaptate (croite pe formă) pentru remorci ale
vehiculelor, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), polițe de portbagaj pentru
vehicule, plase de portbagaje pentru vehicule,
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
bagajului,
accesorii
pentru
transportul

(ridicarea)
încărcăturilor
autovehiculelor,
acoperișuri electrice decapotabile pentru
vehicule, acoperișuri pentru cărucioare, huse
pentru șei de biciclete, biciclete de
livrare, compartimentatoare pentru portbagaj,
componente pentru biciclete, respectiv capete
de mânere de ghidon, componente pentru
biciclete, respectiv lanțuri, componente pentru
biciclete, și anume furci pentru ghidon,
componente pentru camioane, componente
pentru motociclete, copertine pentru cărucioare
de copii, cotiere pentru vehicule, coșuri adaptate
pentru scutere, coșuri adaptate pentru vehicule
pe două roți, coșuri pentru animale de
companie adaptate pentru biciclete, cricuri
(componente ale vehiculelor terestre), cricuri
pentru motociclete, hamuri de siguranță pentru
scaunele autovehiculelor, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru biciclete,
huse adaptate pentru camionete, huse adaptate
pentru motociclete, huse adaptate pentru volane
de automobile, huse adaptate pentru volane de
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
husă de scaun auto pentru copii, huse pentru
locurile din spate la vehicule, huse pentru
pedale de bicicletă, huse pentru schimbătoare
de viteze, lunete pentru automobile, oglinzi
convexe pentru punctul mort pentru automobile,
oglinzi pentru vedere în spate pentru vehicule,
oglinzi pentru vehicule, oglinzi pentru vehicule
(retrovizoare), oglinzi retrovizoare, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
de interior, oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare pentru vehicule,
organizatoare pentru portbagaj, organizatoare
pentru scaune de mașină, parasolare (storuri)
pentru automobile, parasolare pentru parbrizele
automobilelor, parasolare și apărători de soare
pentru mașini motorizate, perne adaptate pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaune de
automobil, perne pentru scaune de vehicule
terestre, perne pentru scaune de vehicule,
perne pentru scaunele de vehicule, plase
contra țânțarilor adaptate la cărucioare pentru
copii, plase pentru biciclete, portbagaje de
acoperiș pentru automobile, portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, portbagaje laterale
adaptate pentru motociclete, portbagaje laterale
pentru motociclete, portbagaje pentru acoperișul
mașinilor, portbagaje pentru biciclete, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje pentru vehicule,
portbiciclete, portschiuri pentru automobile,
portschiuri pentru vehicule, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru vagoanele de cale
ferată, rastele pentru arme adaptate pentru
a fi atașate la vehicule terestre, rastele
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pentru biciclete, rastele pentru biciclete sau
triciclete, rasteluri pentru biciclete, recipiente
de depozitare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule terestre, recipiente adaptate
pentru a fi utilizate în portbagajul vehiculelor,
ratrape și curele pentru fixarea piciorului pe
pedale la biciclete, retrovizoare, rezervoare de
combustibil pentru vehicule terestre, rezervoare
metalice (piese de vehicule), rezervoare
nemetalice (piese de vehicule), rezervoare
pentru menținerea nivelului de fluide în
cadrul sistemelor de frânare pentru vehicule,
rezervoare sub formă de piese de ambreiaje
de vehicule terestre, rezervoare sub formă de
piese de sisteme de frânare pentru vehicule,
roți (componente ale vehiculelor terestre),
scaune auto pentru copii, scaune pentru copii
adaptate pentru biciclete, scaune pentru copii
pentru utilizare în mașini, scări pentru vehicule,
scrumiere pentru automobile, ștergătoare de
parbriz, spoilere pentru automobile, suporturi
de biciclete pentru vehicule, suporturi de
pahare pentru automobile, suporturi de portbagaj
pentru capotă, suporturi pentru apărătoare
de noroi, suporturi pentru bagaje care se
atașează la capotele autovehiculelor, suporturi
pentru bagaje care se atașează la portbagajele
autovehiculelor, ștergătoare de parbriz (piese
pentru vehicule), ștergătoare de parbriz pentru
automobile, ștergătoare de parbriz pentru
autovehicule, suporturi pentru schiuri pentru
autovehicule, tetiere pentru scaune de vehicule,
tampoane de șoc (material rulant feroviar),
vehicule, vehicule adaptate pentru persoane
cu dizabilități, vehicule cu roți, vehicule de
transport autonome, vehicule de locomoție
terestră, aeriană, navală și pe calea ferată,
vehicule de transport care nu sunt conduse
de om, vehicule de transport marfă, vehicule
de încărcare autopropulsate, vehicule dotate
cu aparate pentru descărcare, vehicule dotate
cu aparate pentru încărcare, vehicule electrice,
vehicule electrice autopropulsate, vehicule
fără pilot, vehicule ghidate automat, vehicule
hibride, vehicule pentru transportul animalelor,
vehicule pentru transportul pasagerilor, vehicule
plutitoare, vehicule propulsate de rachete,
vehicule vândute la set, vehiculele terestre,
vehicule utilitare, vehicule terestre trase de
tractoare, vehicule terestre industriale, vehicule
terestre cu motor, vehicule terestre controlate
la distanță, vehicule terestre acționate electric,
vehicule terestre acționate cu pedale, vehicule
terestre, vehicule sportiv-utilitare, vehicule
remorcate, vehicule recreative de camping
combinate cu remorcă de cai, vehicule
pick-up, vehicule pentru zăpadă, vehicule

pentru transportul rutier, vehicule pentru orice
tip de teren, vehicule pentru descărcarea
încărcăturilor, vehicule pentru deplasare pe
teren, vehicule pentru călătorii terestre, vehicule
pentru colectarea deșeurilor, vehicule de teren,
vehicule de teren autopropulsate, vehicule de
teren cu pedale, vehicule de transport fără
șofer, vehicule de transportare a încărcăturilor,
vehicule dotate cu facilități de locuit, vehicule
electrice terestre, vehicule frigorifice, vehicule
industriale, vehicule motorizate pe două roți,
vehicule de construcții pentru transport, vehicule
de camping, vehicule cu șenile, vehicule
cu trei roți, vehicule cu telecomandă, altele
decât cele de jucărie, vehicule cu motor
pe două roți, vehicule cu motor fără șofer
(autonome), vehicule cu efect de sol, vehicule
cu două roți, vehicule cu container, vehicule
controlate la distanță, vehicule automobile,
vehicule articulate, vehicule acționate la
distanță, vagonete pentru copii, vagonete
basculante, trotinete (vehicule), trotinete cu
pedale, trotinete de zăpadă tip sanie, tractoare
de grădină pentru transport, tractoare de
remorcare, tractoare de tuns gazon, tractoare
electrice (vehicule), tractoare folosite în
scopuri agricole, tractoare ghidate automat
(fără șofer) pentru manevrarea materialelor,
tractoare pentru încărcături, transportoare
de paleți, tricicluri, tricicluri cu cutie de
transportat mărfuri, transportatoare de mașini,
tomberoane, stivuitoare mobile, stivuitoare
electrice, snowmobiluri, semiremorci, scutere
nemotorizate (vehicule), scutere motorizate și
nemotorizate de transport personal, scutere
motorizate, scutere electrice cu o roată, scutere
electrice cu autobalans cu o roată, sănii
pentru transport pe zăpadă, sănii cu motor,
sănii (vehicule), scutere autobalansabile, sanii
de transport, rulote de camping (vehicule
recreative), rulote de camping, rulote, roboți
autonomi pentru livrări, roabe (vehicule agricole),
roabe, ricșe, remorci rutiere, remorci (vehicule),
remorci pentru transport de biciclete, remorci
pentru transportarea încărcăturilor, remorci
pentru transportul în vrac, remorci pentru
vehiculele terestre, remorci pentru biciclete
(riyakah), remorci, quad-uri (atv), portbagaje
care se atașează la vehicule, pick-upuri cu rulote
montate pe platformă (vehicule de agrement),
peridocuri pentru ambarcațiuni, motostivuitoare,
motostivuitoare cu braț telescopic pentru
toate tipurile de teren, motostivuitoare pentru
toate tipurile de teren, motostivuitoare și
piese structurale pentru acestea, omnibuze,
motociclete electrice, motociclete, mopeduri,
monocicluri electrice, monocicluri, mașinuțe de
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golf motorizate și computerizate, mașinuțe
de golf motorizate, mașini sport vândute
sub formă de kit, mașini sport, mijloace de
transport, mașini pentru stivuire (stivuitoare cu
elevatoare cu furcă), încărcătoare (stivuitoare),
mașini hibride, mașini fără conducător (mașini
autonome), mașini fără conducător, mașini de
golf (vehicule), mașini, lize, giroskate, furgonete,
echipamente pentru locomoție terestră, dulapuri
cu roți pentru transportul materialelor medicale,
drezine (vehicule), dispozitive de transport
cu roți, pentru bebeluși, căruțe, cărucior
de arhive (transport), cărucioare sub formă
de vehicule terestre cu motor, cărucioare
refrigerate pe două roți pentru vânzarea
stradală de produse alimentare, cărucioare
pliabile pentru copii, cărucioare pentru
transportul sacilor, cărucioare pentru transport
marfă acționate manual, cărucioare pentru
transport dosare, cvadricicluri, conteinere pentru
transportul mașinilor, containere prevăzute cu
roți pentru transportul de mărfuri, containere
metalice rulante (cărucioare de marfă), cisterne
pentru apă potabilă, cărucioare pentru saci,
cărucioare pentru rufe, cărucioare pentru
mecanici, cărucioare pentru furtunuri, cărucioare
pentru furtunul de grădină, cărucioare pentru
curățenie, cărucioare pentru cumpărături,
cărucioare pentru copii care incorporează
landouri, cărucioare pentru copii, cărucioare
pentru alimente, motorizate, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
cărucioare nemotorizate, pliante, pentru bagaje,
cărucioare nemotorizate pentru alimente,
cărucioare mobile, cărucioare motorizate pentru
bagaje, cărucioare folosite în scop general,
cărucioare împinse cu mână, cărucioare
elevatoare, cărucioare de turnare, cărucioare
de tractare manuală, cărucioare de spital
pentru distribuirea de medicamente, cărucioare
de spital, cărucioare de poștă, cărucioare
de pescuit, cărucioare de mână frigorifice,
cărucioare de mână, cărucioare de mină,
cărucioare de marfă, cărucioare de golf sub
formă de vehicule controlate de pietoni,
cărucioare de golf (vehicule), camioane pentru
transport, camioane prevăzute cu rafturi,
camioane ușoare, capete tractor, care de
transport, carturi cu vele, carturi, cărucioare
acționate electric, cărucioare acționate prin
forța umană, cărucioare cu două roți folosit
pentru încărcături ușoare, cărucioare cu două
roți pentru transportul bagajelor, cărucioare
cu grilaj pe rotile, cărucioare cu landouri
detașabile, cărucioare cu platformă, boghiuri
de transport, buggy-uri, buggyuri acționate
cu zmeu, camioane cu benă, camioane cu

manevrare mecanică, biciclete tandem, biciclete
sport, biciclete pliabile electrice, biciclete pliabile,
biciclete pentru transportul de pasageri, biciclete
pentru curse, biciclete pentru copii, biciclete
motorizate, biciclete fără pedale (vehicule),
biciclete de munte, biciclete electrice, biciclete
de curse de șosea, biciclete de cicloturism,
biciclete cu pedale, biciclete, autovehicule
electrice, autostropitoare, autorulote, automobile
robotizate, autobetoniere, autobasculante rigide,
autobasculante, acoperișuri decapotabile pentru
automobile, camioane basculante, cărucioare
cu roți pentru bagaje, cărucioare călăreț,
cărucioare de manipulare, cărucioare de
transport, cărucioare mici pentru transportul
copiilor, cărucioare pentru scule, drezine, sănii
pulka pentru transport, vehicule autonome,
vehicule care conțin autoîncărcător cu elevator
cu cupe, vehicule care funcționează pe bază
de energie eoliană, vehicule cu autoîncărcare,
aparate de zbor, baloane umplute cu heliu,
dirijabile, drone civile, drone de livrare, drone
de salvare, echipamente pentru locomoție
aeriană, antiderapante pentru roți de vehicule,
anvelope, anvelope auto, anvelope pentru
biciclete de copii, petice adezive din cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere de
aer (pentru vehicule motorizate pe două roți
sau biciclete), camere de aer pentru anvelope
pentru vehicule, capace ornamentale de roți
pentru vehicule, dispozitive de reparație și
vulcanizare de pneuri de biciclete, huse pentru
anvelope, jante, jante pentru roți, jante pentru
roți pentru autovehicule, jenți pentru roți (pentru
automobile), lanțuri de zăpadă pentru roți de
vehicule, lanțuri pentru automobile (dispozitive
antiderapante adaptate la roți), lanțuri pentru
protecția cauciucurilor, lanțuri pentru zăpadă,
pentru autovehicule, materiale pentru aplicarea
de petice pentru camere de anvelope, petice
pentru camere de anvelope, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), pneuri reșapate, role
(roți de vehicule), pompe pentru umflat pneuri,
pompe pentru umflarea anvelopelor de bicicletă,
pompe de picior pentru umflarea pneurilor
vehiculelor, pompe de aer pentru motociclete,
pompe de aer pentru umflarea cauciucurilor
de bicicletă, pompe de aer pentru vehicule
cu motor pe două roți sau biciclete, pompe
de biciclete și vehicule pe două roți, pompe
manuale pentru umflarea pneurilor vehiculelor,
pompe pentru umflarea anvelopelor pneumatice,
pompe pentru umflarea anvelopelor vehiculelor,
roți pentru motociclete, suporturi pentru roți de
rezervă pentru vehicule, truse de scule pentru
repararea pneurilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02693

14/04/2022
LUCIAN & PARTNERS SRL, BD
IULIU MANIU, NR. 78 AP 24 SC A,
BUCURESTI, 061111, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02698

14/04/2022
MACROMEX SRL, CALEA
DOROBANȚI NR.32, CLADIREA
CORP B ETAJ 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

Romania FOR gold
ONE ZERO ONE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: mov (HEX
#604083,HEX #cfa1c8)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.17; 26.11.06; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde
(Pantone562), maro (Pantone
730, Pantone7407),
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02699

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

14/04/2022
LIVIU- VASILE BOSNEA, STR. DR.
CAROL DAVILA NR. 2A, BL.EC,
SC.A, AP.6, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

M 2022 02701

14/04/2022
SALTMED THERAPY S.R.L., STR.
FACLIEI NR. 9, BL. 138F, SC. A,
ET. 3, AP. 13, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Salina Himalaya
GRILLPOINT
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(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).

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.01; 26.11.03
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de centre de sănătate.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

44. Consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, servicii farmaceutice, servicii
medicale, servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe bază
de prescripție medicală, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, furnizare de informații
pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, preparare și dozare de
medicamente.

M 2022 02703

14/04/2022
PRO SANA SRL, STR. MIHAI
BRAVU, NR. 173, BL. 4A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

PRO SANA

(540)

M 2022 02705

18/04/2022
SC ZURCAN TEHNOMED SRL,
STR. ALEEA IEZERULUI, NR.9,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 05.03.14;
24.13.17
(591) Culori revendicate: verde deschis,
verdeinchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizare de asistență administrativă
farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, administrare de
programe și servicii de rambursare a cheltuielilor
pentru medicamente, regruparea în avantajul
terţilor a medicamentelor, produse farmaceutice,
suplimentelor dietetice şi alimentare, produse
de ingrijire personala (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, servicii de publicitate,
marketing și promovare lant de magazine
(farmacii), servicii prestate online de un lant de
magazine (farmacii), promovarea de bunuri și
servicii pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri si carduri de fidelizare.

medimag
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.12; 02.09.01
(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#EA1C24, #D32027), albastru (HEX
#1E91FE, #0C4C8B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou, regruparea în avantajul terților
a produselor de tehnică medicală permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii asociate vânzării cu amănuntul,
servicii asociate vânzării cu amănuntul prin
intermediul unei rețele computerizate, vânzări
online, servicii privind prezentarea generală a
mărfurilor și a produselor, asigurarea unei baze
de date cuprinzând produse și servicii oferite
de terți ce poate fi cercetată online, servicii de
comenzi online, activități de studiere a pieței și
sondaj, servicii de marketing.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02710

(210)
(151)
(732)

14/04/2022
Yasemin Badea, BLD. PIPERA,
NR. 141, JUD ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII, NR. 212, SC. D, ET.
2, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

M 2022 02712

14/04/2022
MIKO MATEI IOAN, STR.
CONSTANŢA NR. 14, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

TRANSILVANIA
FASHION WEEK

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale.
───────

Yasemin Badea

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.02; 11.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Faina, paste și tăiței, produse de cofetărie
şi patiserie, tapioca, preparate din cereale,
pâine,ciocolată, mirodenii, condimente, otet.
32. Băuturi si sucuri din fructe și legume.

(540)

M 2022 02719

14/04/2022
THIRDEYE CONSULTING SRL,
STR. MARTA BIBESCU, NR.39,
CONSTRUCTIA C1, JUDETUL
ILFOV, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

35. Publicitate sub toate formele: scrisa audio-

video, online, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert ale produselor din clasele 30 si 31 prin
rețea de magazine, servicii de agentii de importexport.
41. Organizarea si susținerea de cursuri de
nutriție, servicii educative in domeniu nutriției,
coaching sportiv, coaching de formare personal,
coaching pentru viata, consiliere si coaching cu
privire la cariera profesionala, organizarea de
evenimente cu scop educativ pe teme de nutriție.
44. Consultanta
nutriționala,
consultanta
profesionala in materie de nutriție, furnizarea
de informatii referitoare la nutriție, consiliere cu
privire la diete si nutriție, furnizare de informatii
despre suplimente dietetice si nutriție.

Vivodental
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii oferite de clinici dentare.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02721

(740)

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

14/04/2022
SC CRAZY 4 BIJOUX SRL, STR.
I.L. CARAGIALE, NR.98, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Xentech Light
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Becuri cu led pentru automobile, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, becuri
cu led, becuri fluorescente, becuri de iluminat,
becuri de lămpi, becuri cu halogen, becuri
pentru proiectoare, becuri de far, becuri pentru
indicatoare de direcție, ornamente pentru pomul
de crăciun (becuri), becuri pentru indicatoare
de direcție pentru vehicule, becuri pentru
indicatoare de direcție de biciclete, sisteme
de iluminat de urgență, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,
aparate de iluminat și reflectoare, lămpi cu
led, lămpi de siguranță cu leduri, leduri
ambientale, instalații de iluminat cu diode
electroluminescente (leduri), ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
luminatoare led, lumini decorative, lumini
stroboscopice (decorative), lumini ambientale,
lumini pentru motociclete, lumini pentru citit,
accesorii pentru iluminatul electric, aparate
de iluminat pentru vehicule, faruri pentru
automobile, bare luminoase pentru vehicule de
teren, becuri electrice pentru lămpi posterioare,
becuri electrice pentru vehicule cu motor, becuri
pentru panoul de bord, faruri cu dinam pentru
biciclete, faruri cu dinam pentru vehicule, faruri
pentru motociclete, faruri pentru vehicule cu
două roți, lanterne de biciclete, lumini de drum
pentru vehicule, lămpi de frână pentru vehicule,
lămpi de semnalizare pentru autovehicule, lămpi
de vehicule terestre cu motor, lămpi pentru
iluminarea vehiculelor, lămpi pentru remorcă,
lămpi de verificare pentru autovehicule, lumini
de marșarier pentru vehicule terestre, lumini
de siguranță sensibile la mișcare, lumini de
stop pentru vehicule, lumini pentru plăcuțe
de înmatriculare, proiectoare pentru vehicule,
proiectoare auto, accesorii pentru aplice de

perete (altele decât comutatoare), accesorii
pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, bare luminoase, cabluri luminoase
pentru iluminat, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat cu led, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru interior, dispozitive de iluminat pentru
grădină, ghirlande de lumini colorate folosite în
scop decorativ, ghirlande electrice luminoase,
instalații de iluminat, instalații de iluminat de
uz comercial, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi cu halogen, lămpi cu infraroșu,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi pentru
corturi, lămpi pentru camping, lămpi cu arc
cu xenon, radiatoare (încălzire), convectoare
(radiatoare).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02722

(740)

COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI, NR.7, ET.2, AP.6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

14/04/2022
CENTRELE DE EXCELENTA
ARES SRL, STR. TONY
BULANDRA NR.27, PARTER,
BIROUL 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021968, ROMANIA

(540)

ARES
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de educație în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei, instruire în
domeniul cardiologiei, neurologiei, pediatriei,
ginecologiei, urologiei, electrofiziologiei și
radiologiei, producție de înregistrări sonore
și/sau
video
în
domeniul
cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei, organizare
și coordonare de conferințe, congrese
și simpozioane în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei, organizare și
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coordonare de cursuri, seminarii, simpozioane
și conferințe în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei, furnizare de
facilități utilizate în scop educațional în
domeniul cardiologiei, neurologiei, pediatriei,
ginecologiei, urologiei, electrofiziologiei și
radiologiei, efectuarea de examene pedagogice
în domeniul cardiologiei, neurologiei, pediatriei,
ginecologiei, urologiei, electrofiziologiei și
radiologiei, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, consultanță privind îngrijirea sănătății,
analiza serului uman pentru tratamente
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, recoltarea și conservarea
sângelui uman, servicii de scanare cu
colonoscopie, efectuarea examenelor medicale
(sreening), servicii de depistare a diabetului,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, testare genetică în scopuri medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
cancerului, servicii spitalicești, servicii de
tratament de fertilitate pentru persoane, servicii
de chirurgie oculară cu laser, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, asistență
medicală, servicii medicale și de sănătate
legate de cardiologie și chirurgie cardiotoracică,
consultanță privind asistența medicală oferită
de doctori și de alt personal medical
specializat, consultații medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, depistare
medicală (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informații medicale, furnizare de informații și
noutăți în domeniul medicinei, servicii furnizate
de spitale private, furnizare de servicii medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, depistare medicală (screening),
examinarea medicală a persoanelor (screening),
îngrijire medicală, servicii medicale de diagnostic
(testare şi analiză), planificare de tratamente
medicale, servicii pentru pregătirea rapoartelor
medicale, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere

medicală, închiriere de echipament pentru uz
medical, închirierea echipamentelor medicale,
prepararea de rețete de către farmaciști, servicii
prestate de medici, servicii de chirurgie, servicii
de telemedicină, servicii de asistență sanitară
la domiciliu, servicii de îngrijirea bolnavilor,
realizare de analize medicale pentru factorii
de risc ai bolilor cardiovasculare, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02728

(740)

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

14/04/2022
FORSTON SRL, STR.
CARPAȚILOR NR.60, PARC
INDUSTRIAL METROM, HALA
AUTOUTILITARI, BIROU 7,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FORSTON DEVELOPMENT
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05;
26.05.01
(591) Culori revendicate:verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing imobiliar, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale,
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publicitare şi de promovare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
intermediere comercială, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), negocierea şi încheierea
de tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere
cu amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
închirieri de spații comerciale, închirieri de
spații pentru birouri, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), achiziții
de terenuri pentru închiriere, asigurare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de
proprietăți,
gestionarea
proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, gestionarea investițiilor imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale,

servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea spațiilor comerciale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii de agenţie
imobiliară în interesul beneficiarilor în vederea
vânzării, cumpărării sau închirierii de imobile,
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de clădiri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare
cu amănuntul, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
consultanță imobiliară, servicii imobiliare, servicii
de consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Construcţii de clădiri, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de construcții civile şi
industriale, amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor comerciale (construcții),
amenajare
teritorială
pentru
construcţii,
construirea și amenajarea de centre comerciale,
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,
consolidarea solului, servicii de construcție de
birouri, servicii de construcție de case, servicii de
construcție de clădiri de apartamente, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcții de infrastructură, servicii
de construcții și reparații de clădiri, construire
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de fundații pentru clădiri, construire de locuințe
private, construire de parcări supraetajate pentru
mașini, construire de părți de clădiri, construirea
de clădiri multifamiliale, construirea de zone
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
supervizare (conducere) de lucrări de construcţii,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, consultanţă în construcţii curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de clădiri
(servicii de construcţii), demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor
de
construcție
pe
șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii şi întreţinere
imobile rezidenţiale, instalaţii şi mentenanţă
pentru instalaţii, aplicare de șape, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele bazinelor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea de
tencuială pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe lemn, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, armături din mortar
pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție

de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție de
instalații solare utilitare, construcție de instituții
medicale, servicii de construcție de lucrări
publice, servicii de construcție de lucrări rurale,
servicii de construcție de magazine, servicii de
construcție de panouri, servicii de construcție
de piloni, servicii de construcție de poduri,
servicii de construcție de proprietăți industriale,
servicii de construcție de proprietăți, servicii de
construcție de proprietăți comerciale, servicii de
construcție de proprietăți rezidențiale, servicii
de construcție de saune, servicii de construcție
de sere, servicii de construcție de sisteme
de scurgere, servicii de construcție de spații
de cazare, servicii de construcție de structuri
din oțel, servicii de construcție de terenuri
de sport, servicii de construcție de ziduri,
servicii de construcție de verande, servicii de
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), servicii de
construcții de case pe bază de comandă,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de fabrici pe bază de
comandă, servicii de construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții
de infrastructură civilă, servicii de construcții de
infrastructură energetică, servicii de construcții
de infrastructură pentru comunicații, servicii
de construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, servicii de construcții
de terase, servicii de construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de
școli, construirea de aeroporturi, construirea
de centre comerciale, construirea de fabrici,
construirea de locuințe publice, consultanță
privind construcția de clădiri, consultații pentru
construcții, dinamitarea terenurilor, excavare,
drenare de teren, forare de tuneluri, furnizare
de informații online privind construirea de
clădiri, furnizare de informații pentru construcții,
referitoare la lucrări publice, furnizare de
informații privind construcții folosind mijloace
electronice, furnizare de informații privind
demolarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații referitoare la construcția de
clădiri, furnizare de informații referitoare la
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industria construcțiilor, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de acoperișuri,
izolarea acoperișului, lucrări de fundație,
lucrări de instalații sanitare, montarea izolației
termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02738

(740)

DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY, STR. NIC. SEBE, NR.
5, BL. S24, ET. 5, AP. 21, CAM. 1,
SECTOR 3, BUCUREȘTI , ROMANIA

15/04/2022
ATRA MEDICAL DIVERS SRL,
B-DUL PIPERA, NR. 198/4, BL.
L1B1, PARTER, SCARA 2, AP. 10,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02731

15/04/2022
MEDIZIN SUPPLY S.R.L., STR.
ION LUCA NR. 8, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

Be Safe
(531)

MEDIZIN TECHNOLOGIES
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice,
preparate pentru igienă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
și articole medicinale, dispozitive medicale,
produse farmaceutice.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Instrumente medicale, instrumente manuale
medicale, truse cu instrumente medicale,
aparate și instrumente medicale, instrumente
pentru diagnosticare medicală, instrumente
auditive
de
uz
medical,
instrumente
cromatografice pentru uz medical, intrumente
fotometrice de uz medical, intrumente laser
de uz medical, intrumente medicale pentru
taierea tesuturilor, instrumente de testare pentru
diagnosticare medicală, intrumente cu fibra
optică de uz medical, intrumente de masurare
adaptate pentru uz medical, instrumente cu raze
laser pentru uz medical, instrumente medicale
care sunt introduse in interiorul corpului uman.
44. Furnizare de echipamente medicale.
───────

118

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02747

16/04/2022
MARIUS GORGAN, ALEEA
BOTORANI, NR.17, BL.V50,
SC.2, ET.7, AP.68, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

bucharest traffic
(531)

Clasificare Viena:
18.01.05; 26.01.03; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0f4d8c), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Filme video descărcabile, conținut media
descărcabil.
35. Servicii de publicitate și marketing.
41. Servicii de fotografie.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02749

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR.18, SC.A, ET.5, AP.M6,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

17/04/2022
COMO CLINIC SRL, STR. ION
LUCA CARAGIALE, NR.27, ET.1,
CORP B, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

COMOClinic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul

medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, servicii de consiliere, de informare
medicala, servicii de tinere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul medical personal,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing prin
televiziune, radio, telecomunicații, e-mail și
internet sau orice altă platformă electronică
interactivă, administrarea comerciala a licentelor
produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței de
muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății, emiterea de rapoarte
medicale, compilarea de rapoarte medicale.
44. Consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, servicii de clinici medicale, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, îngrijire medicală, servicii medicale,
închirierea echipamentelor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, depistare
medicală (screening), efectuarea examenelor
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, asistență
medicală de urgență, servicii de informare
medicală, servicii de analize medicale, servicii
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de consiliere medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii de
imagistică medicală, servicii de asistență
medicală, furnizare de asistență medicală,
servicii de examinări medicale, îngrijirea
medicală a picioarelor, analiză comportamentală
în scop medical, servicii ambulatorii, analiză
cosmetică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, analiză toxicologică
pentru scopuri medicale, analize de arn sau
de adn pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, analize
genetice pe animale în scopuri dediagnostic sau
tratament, analize medicale pentru diagnosticul
și persoanelor, servicii de anestezie dentară,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, asistență
psihologică, asistență sanitară în legătură cu
chiropractica, asistență sanitară în legătură
cu homeopatia, asistență sanitară în legătură
cu acupunctura, asistență sanitară în legătură
cu hidroterapia, asistență sanitară în legătură
cu exercițiile terapeutice, asistență sanitară
în legătură cu terapia de relaxare, asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
asistență sanitară furnizate de companii de
asigurări de sănătate, asistență stomatologică,
case de odihnă, servicii de centre rezidențiale
de asistență medicală, chiropractică, chirurgie,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, chirurgie veterinară, consiliere
farmaceutică, servicii oferite de clinici, clinici
medicale, consiliere genetică, consiliere în
domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată de
nutriție, consiliere medicală, consiliere medicală
în domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consiliere psihologică, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consilierea psihologică
a personalului, consultanță cu privire la

teste de auz, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, consulțatii în domeniul farmaceutic,
fixare de dispozitive protetice, fizioterapie,
furnizare de informații pacienților în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de băi publice pentru igienă personală,
furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, furnizare de centre de recuperare fizică,
furnizare de informații despre servicii medicale,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutritive, 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 online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
servicii de imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, închiriere de echipament pentru uz
medical, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de echipamente pentru
spital, închiriere de instrumente chirurgicale,
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închiriere de instrumente medicale, închiriere
de roboți chirurgicali, informații medicale,
îngrijire paliativă, furnizare de servicii deîngrijire
temporară, întocmire de rapoarte cu privire
la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
management de servicii de asistență medicală,
preparare și dozare de medicamente, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc
ai bolilor cardiovasculare, servicii clinice
homeopatice, servicii de analize de sânge,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii de asistență pentru
bolnavi la domiciliu, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii de bancă de țesuturi umane,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, servicii de consiliere privind
intrumentele chirurgicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de
reflexologie, servicii furnizate de spitale private,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii medicale
în domeniul oncologiei, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratarea bolii alzheimer, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la adn, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite de
asistenții medicali la domiciliu, servicii oferite
de clinici medicale, servicii oferite de clinici
dentare, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la pacienți,
servicii paramedicale, servicii patologice cu
privire la tratamentul persoanelor, servicii
prestate de medici, servicii spitalicești, servicii
terapeutice cu celule stem, serviciile farmaciștilor
pentru prepararea rețetelor, testare genetică în
scopuri medicale, testare psihometrică în scopuri
medicale, servicii de testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor

sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, servicii de
fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de
ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii
de moaşe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, fizioterapie/terapie fizică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii de terapie
cu ventuze, reflexologie, servicii de drenaj
limfatic, servicii de igienă si de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, servicii farmaceutice,
servicii de consultanta în vederea pierderii în
greutate, consultanţă privind îngrijirea sănătaţii,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
servicii de depistare a diabetului, servicii
dermatologice pentru tratarea afecţiunilor pielii,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, servicii medicale si pentru
sănătate referitoare la adn, genetică şi testarea
genetică, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori si de alt personal medical
specializat, consultaţii medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi, depistare
medicala (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii de
furnizare de informaţii medicale, furnizare de
informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei,
servicii medicale si servicii conexe activităţii
medicale, servicii de consiliere medicală și
servicii de informare medicala, furnizarea de
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servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de informaţii
cu privire la prevenirea diferitelor boli, toate
cele menţionate mai sus sunt furnizate şi
online prin intermediul internetului sau al
oricărei alte platform electronice interactive
oferite de servicii de laboratoare medicale,
servicii de analiză comportamentală în scop
medical, servicii de analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, servicii de analize
de depistare a drogurilor, alcoolului și adn
pentru scopuri medicale, servicii de analize
genetice pe animale în scopuri dediagnostic
sau tratament, servicii de analize medicale

pentru diagnosticul și persoanelor, servicii de
aplicare de produse cosmetice pe corp, servicii
de aplicarea produselor cosmetice pe față,
servicii de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, servicii de asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
servicii de centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii
de chirurgie, servicii de chirurgie estetică,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie plastică, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de consiliere farmaceutică,
servicii de consiliere în domeniul imunologiei,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind sănătatea
publică, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, servicii de consilierea
psihologică a personalului, fizioterapie, servicii
de fizioterapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, furnizare de centre
de recuperare fizică, servicii de recuperare a
informațiilor medicale, furnizare de informații
și noutăți în domeniul medicinei, servicii de
medicină regenerativă, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de asistență
sanitară la domiciliu, închiriere de instalații
sanitare mobile, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii medicale de igienă orală, îngrijiri de
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igienă pentru oameni, servicii de igienă dentară,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de informare și consiliere cu privire
la sănătate, consiliere cu privire la asistența
socială a persoanelor în vârstă (sănătate),
pilates terapeutic, terapii auditiv-verbale, servicii
de masaj, servicii de masaj și masaj shiatsu
terapeutic, furnizarea de informații referitoare
la masaj, servicii de masaj cu pietre calde,
masaj în domeniul sporturilor, servicii de masaj
al țesuturilor adânci, servicii de consultare în
legătură cu masajul, furnizare de informații
despre masaj tradițional japonez, termoterapie
medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii mobile ale
clinicilor medicale, monitorizare la distanță de
date medicale pentru diagnostic și tratament
medical, servicii de tratament medical la
domiciliu, consultanță medicală pentru alegerea
corectă de scaune cu rotile, comode, dispozitive
de ridicare pentru persoanele cu handicap,
cadre pentru mers și paturi, servicii de evaluare
medicală pentru pacienţii care se recuperează,
în scopul ghidării tratamentului şi evaluării
eficienţei, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medicală, servicii de degrevare
a familiei persoanei cu handicap sub formă
de asistență medicală la domiciliu, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații în materie de închiriere de mașini
și aparate medicale, furnizarea de informatii
medicale prin intermediul unei retele globale
de calculatoare, consiliere și consultanță legate
de stilul de viață în scop medical, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, toate cele menţionate mai sus sunt
furnizate şi online prin intermediul internetului
sau al oricărei alte platforme electronice
interactive oferite de servicii de laboratoare
medicale, servicii de analize genetice pe animale
în scopuri de diagnostic sau tratament, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, consultanță profesională în materie de
nutriție, servicii de consultanță legate de nutriție,
furnizare de informații referitoare la nutriție,

consiliere cu privire la diete și nutriție, furnizare
de informații despre suplimente dietetice și
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, analize genetice pe animale
în scopuri de diagnostic sau tratament, terapie
logopedă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02756

18/04/2022
SC MDM CAT SECURITY SRL,
B-DUL BUCUREȘTI NR. 2 E,
BL 15, SC E, ET 9, AP.77, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100520,
PRAHOVA, ROMANIA

MDM CAT SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.11.03;
26.11.07
(591) Culori revendicate: roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate fizică, consultanță
în materie de securitate fizică, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii prestate de un
agent de securitate pentru clădiri, control
de securitate pentru persoane și bagaje în
aeroporturi, servicii de control de securitate al
bagajelor la aeroport, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de consultanță în domeniul nevoilor
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de securitate ale întreprinderilor comerciale
și industriale, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de securitate pentru clădiri,
marcaj de securitate pentru bunuri, controlul
de securitate al bagajelor, servicii prestate de
gardă de securitate, consultanță în materie de
securitate radiologică, servicii de control de
pașapoarte (securitate), control de securitate al
pasagerilor liniilor aeriene, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, consultanță
în materie de securitate în muncă, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02757

18/04/2022
S.C. STYL S.R.L., STR. MATEI
BASARAB NR.4B, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

STIL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, accesorii pentru bijuterii, ace
bijuterii pentru pălării, ace de cravată, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), ace ornamentale din metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, agat ca bijuterie,
agrafe de argint, agrafe de cravată din metale
prețioase, amulete (bijuterii), articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie din lanțuri

răsucite, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
aliaje de metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, aur filat (bijuterii),
benzi din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii-pandantive,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
cap, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii fiind articole din metale prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii emailate,
bijuterii din platină, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, bijuterii din cositor,
bijuterii din aur, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii de fildeș, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii confecționate din
sticlă, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, brățări și ceasuri
combinate, brățări placate cu aur, brățări placate
cu argint, brățări pentru gleznă, brățări folosite
în scop caritabil, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări fabricate din
cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări din mărgele, brățări din metale prețioase,
brățări de prietenie, brățări de plastic sub formă
de bijuterii, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de aur, brățări de argint, brățări cu
mărgele din lemn, brățări (bijuterii), brățări,
brelocuri placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii sub formă de
articole din pietre prețioase, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii personale, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii pentru față, cercei placați cu
argint, cercei pentru piercing, cercei pentru bodypiercing, cercei din metale prețioase, cercei
de aur, cercei de argint, cercei cu pandantiv,
cercei, camee (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, caboșoane, butoni din
porțelan, butoni din metale prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni de manșetă
realizați din metale prețioase și pietre prețioase,
butoni de manșetă placați cu metale prețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă, broșe placate cu aur (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), broșe (bijuterii), broșe
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(bijuterie), încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele de
fixare, fiind piese de bijuterie, inele de argint,
inele cu sigiliu, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele (bijuterii), imitații de
bijuterii ornamentale, geme (bijuterii), gablonțuri
din bronz, fire din metale prețioase (bijuterii),
diademe, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, cruciulițe (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, coliere plastron, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips,
chihlimbar (podoabe din -), cercei rotunzi,
cercei placați cu aur, lănțișoare placate cu aur,
lănțișoare de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare
de bijuterie pentru gleznă, lănțișoare de bijuterie
pentru coliere, lănțișoare de bijuterie pentru
brățări, lănțișoare de aur împletite, lănțișoare
de aur, lanțuri de aur, lanțuri de argint, lanțuri
(bijuterii), jad (articole de bijuterie), insigne
metalice (metale prețioase), insigne din metale
prețioase, insigne decorative (bijuterii), insigne
de rever ornamentale, insigne de rever din
metale prețioase, insigne cloisonne, inele tip
„eternity”, inele placate cu metale prețioase,
inele placate cu aur, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele din platină,
inele din aur, inele de prietenie, ornamente
personale de metale prețioase, ornamente
pentru încălțăminte, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru pălării,
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub
formă de diademe, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane (bijuterii),
medalioane, medalii placate cu metale prețioase,
medalii de aur, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii comemorative, medalii, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate din
metale comune, lanțuri placate cu aur, lanțuri
placate cu argint, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase,
lanțuri de cravată din metale prețioase, lanțuri
de bijuterii, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru coliere, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru brățări de gleznă,
ștrasuri pentru corp (bijuterii), ștrasuri din
plastic (bijuterii), ștrasuri (bijuterii), verighete,
talismane pentru coliere, talismane pentru
brățări, talismane (bijuterii) din metale comune,
podoabe (bijuterie), plasă din lanțuri din metale
semiprețioase, plasă de lanțuri din metale

prețioase (bijuterii), pietre sintetice (bijuterii),
piese și accesorii pentru bijuterii, perle (bijuterii),
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive din
chihlimbar fiind articole de bijuterie, pandantive,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, agate, agată (în formă
brută), aliaje de argint neprelucrate, aliaje de
metale prețioase (altele decât cele pentru uz
stomatologic), aliaje de platină, aliaje din aur,
aliaje din metale prețioase, argint, argint brut
sau bătut, argint neprelucrat, argint și aliajele
sale, articole semifinisate din metale prețioase
utilizate în confecționarea articolelor de bijuterie,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, aur, aur brut sau bătut,
calcedonie, perle din chihlimbar presat, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, fir de
argint (bijuterii), fire de argint (bijuterii), mărgele
pentru crearea de bjuterii, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase,
marcasite (bijuterii), lingouri din argint, lingouri
din aliaje de platină, lingouri din aliaje de aur,
lingouri din aliaje de argint, lingouri de platină,
lingouri de metale prețioase, lingouri de aur,
lingouri de argint, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), jais, jaduri, iridiu și aliajele sale,
iridiu, imitații de pietre prețioase, imitații de
perle, imitații de aur, imitație de jais, geme
prețioase și semiprețioase (bijuterii), fire metalice
(metale prețioase), geme naturale (bijuterii), fire
din metale prețioase, rubin, rodiu și aliajele
sale, rodiu, platină și aliajele sale, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase
și semiprețioase, pietre prețioase sintetice,
pietre prețioase semiprelucrate și imitații ale
acestora, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase neprelucrate, pietre prețioase, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), perle
naturale, perle de cultură, perle, peridot, paladiu
și aliajele sale, paladiu, osmiu, osmiu și
aliajele sale, opal, metale prețioase și aliajele
acestora, metale prețioase semiprelucrate,
metale prețioase prelucrate sau semiprelucrate,
zirconiu cubic, topaz, tanzanit fiind pietre
prețioase, strasuri pentru confecționat bijuterii,
spinel (pietre prețioase), smaralde, sardonix
(neprelucrat), safire, ruteniu și aliajele sale,
ruteniu, instrumente pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic, ace
pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie), aparate
pentru cronometrarea evenimentelor sportive,
aparate și instrumente de cronometrie, arcuri
de ceas, articole de ceasornicărie, balansiere
(ceasornicărie), brelocuri în formă de ceas,
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ceasuri cu brățară, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, cadrane (ceasornicărie), cadrane pentru
ceasornice, cadrane pentru ceasuri, cadrane
solare, casete de arc cu sistem de blocare
a axului (ceasornicărie), casete de prezentare
pentru ceasuri, catarame pentru curele de ceas,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasuri de mână elegante, ceasuri de
mână din platină, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
de mână din argint, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de damă, ceasuri de cronometrare,
ceasuri de buzunar, ceasuri de birou, ceasuri
cu o funcție de memorare, ceasuri cu lanț,
ceasuri cu funcție de comunicare fără fir,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu ceramică, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri automate, ceasornice
și piese de ceasornic, ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasuri-inel
cu led, ceasuri în miniatură, ceasuri placate
cu aur, ceasuri pentru scufundări, ceasuri
pentru fusuri orare, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru asistente, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, ceasuri mecanice cu
întoarcere automată, ceasuri mecanice, ceasuri
industriale, ceasuri electrice, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
aur, ceasuri digitale cu cronometre automate,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale care includ radiouri, ceasuri digitale,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de șemineu, ceasuri de
sincronizare (ceasuri centrale) pentru controlul
altor ceasuri, ceasuri de mână pentru utilizare în
aer liber, ceasuri de masă, închizătoare pentru
ceasuri, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, limbi de ceas, lanțuri de
ceas, instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, cutii de ceas, indicatori
de durată digitali care afișează temperatura,
instrumente de ceasornicărie având mecanisme
cu cuarț, curele pentru ceas, nu din piele,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din plastic pentru ceasuri,
cronografe, coroane pentru ceasuri de mână,
ceasuri și ceasuri de mână pentru columbofili,
ceasuri solare, ceasuri sportive, sticlă de ceas,

piese pentru ceasornice, piese și accesorii
pentru instrumente cronometrice, mecanisme
de ceasornic, aliaje de argint, ornamente
din sau placate cu metale prețioase sau
semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, cutii din metale prețioase, monede,
lingou de aur, decorațiuni adezive pentru
pereți, din metal prețios, decorațiuni de perete
din metale prețioase, figurine ornamentale
confecționate din metale prețioase, figurine
decorative cu acțiune din metale prețioase,
figurine de animale (ornamente) placate cu
metale prețioase, machete (ornamente) din
metale prețioase, bijuterii fantezie, ace (bijuterii),
imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
cutii pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (montate), cutii
pentru bijuterii (montate), casete de bijuterii,
nemetalice, bijuterii confecționate din aur, cutii
din piele pentru bijuterii, casete pentru bijuterii,
din metal, cutii din lemn pentru bijuterii,
taloane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii mici pentru bijuterii
din metale prețioase, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, rulouri organizatoare
de bijuterii pentru voiaj, casete de bijuterii
din metale prețioase, lanțuri confecționate din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii placate cu metale
prețioase, genți tip rulou pentru bijuterii, brelocuri
sub formă de bijuterii (decorațiuni mici sau
bagatele), casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, fir de sârmă din
metale prețioase (bijuterii), casete de bijuterii
(cutii) din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de comert cu
amanuntul in legatura cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02759

18/04/2022
S.C. STYL S.R.L., STR. MATEI
BASARAB, NR. 4B, JUD. VÂLCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, C. P. 640, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

STIL DIAMONDS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, accesorii pentru bijuterii, ace
bijuterii pentru pălării, ace de cravată, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), ace ornamentale din metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, agat ca bijuterie,
agrafe de argint, agrafe de cravată din metale
prețioase, amulete (bijuterii), articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie din lanțuri
răsucite, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
aliaje de metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, aur filat (bijuterii),
benzi din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii-pandantive,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii

din plastic, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
cap, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii fiind articole din metale prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii emailate,
bijuterii din platină, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, bijuterii din cositor,
bijuterii din aur, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii de fildeș, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii confecționate din
sticlă, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, brățări și ceasuri
combinate, brățări placate cu aur, brățări placate
cu argint, brățări pentru gleznă, brățări folosite
în scop caritabil, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări fabricate din
cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări din mărgele, brățări din metale prețioase,
brățări de prietenie, brățări de plastic sub formă
de bijuterii, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de aur, brățări de argint, brățări cu
mărgele din lemn, brățări (bijuterii), brățări,
brelocuri placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii sub formă de
articole din pietre prețioase, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii personale, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii pentru față, cercei placați cu
argint, cercei pentru piercing, cercei pentru bodypiercing, cercei din metale prețioase, cercei
de aur, cercei de argint, cercei cu pandantiv,
cercei, camee (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, caboșoane, butoni din
porțelan, butoni din metale prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni de manșetă
realizați din metale prețioase și pietre prețioase,
butoni de manșetă placați cu metale prețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă, broșe placate cu aur (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), broșe (bijuterii), broșe
(bijuterie), încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele de
fixare, fiind piese de bijuterie, inele de argint,
inele cu sigiliu, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele (bijuterii), imitații de
bijuterii ornamentale, geme (bijuterii), gablonțuri
din bronz, fire din metale prețioase (bijuterii),
diademe, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, cruciulițe (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, coliere plastron, coliere din metale
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prețioase, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips,
chihlimbar (podoabe din -), cercei rotunzi,
cercei placați cu aur, lănțișoare placate cu aur,
lănțișoare de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare
de bijuterie pentru gleznă, lănțișoare de bijuterie
pentru coliere, lănțișoare de bijuterie pentru
brățări, lănțișoare de aur împletite, lănțișoare
de aur, lanțuri de aur, lanțuri de argint, lanțuri
(bijuterii), jad (articole de bijuterie), insigne
metalice (metale prețioase), insigne din metale
prețioase, insigne decorative (bijuterii), insigne
de rever ornamentale, insigne de rever din
metale prețioase, insigne cloisonne, inele tip
„eternity”, inele placate cu metale prețioase,
inele placate cu aur, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele din platină,
inele din aur, inele de prietenie, ornamente
personale de metale prețioase, ornamente
pentru încălțăminte, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru pălării,
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub
formă de diademe, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane (bijuterii),
medalioane, medalii placate cu metale prețioase,
medalii de aur, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii comemorative, medalii, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate din
metale comune, lanțuri placate cu aur, lanțuri
placate cu argint, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase,
lanțuri de cravată din metale prețioase, lanțuri
de bijuterii, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru coliere, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru brățări de gleznă,
ștrasuri pentru corp (bijuterii), ștrasuri din
plastic (bijuterii), ștrasuri (bijuterii), verighete,
talismane pentru coliere, talismane pentru
brățări, talismane (bijuterii) din metale comune,
podoabe (bijuterie), plasă din lanțuri din metale
semiprețioase, plasă de lanțuri din metale
prețioase (bijuterii), pietre sintetice (bijuterii),
piese și accesorii pentru bijuterii, perle (bijuterii),
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive din
chihlimbar fiind articole de bijuterie, pandantive,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, agate, agată (în formă
brută), aliaje de argint neprelucrate, aliaje de
metale prețioase (altele decât cele pentru uz
stomatologic), aliaje de platină, aliaje din aur,

aliaje din metale prețioase, argint, argint brut
sau bătut, argint neprelucrat, argint și aliajele
sale, articole semifinisate din metale prețioase
utilizate în confecționarea articolelor de bijuterie,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, aur, aur brut sau bătut,
calcedonie, perle din chihlimbar presat, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, fir de
argint (bijuterii), fire de argint (bijuterii), mărgele
pentru crearea de bjuterii, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase,
marcasite (bijuterii), lingouri din argint, lingouri
din aliaje de platină, lingouri din aliaje de aur,
lingouri din aliaje de argint, lingouri de platină,
lingouri de metale prețioase, lingouri de aur,
lingouri de argint, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), jais, jaduri, iridiu și aliajele sale,
iridiu, imitații de pietre prețioase, imitații de
perle, imitații de aur, imitație de jais, geme
prețioase și semiprețioase (bijuterii), fire metalice
(metale prețioase), geme naturale (bijuterii), fire
din metale prețioase, rubin, rodiu și aliajele
sale, rodiu, platină și aliajele sale, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase
și semiprețioase, pietre prețioase sintetice,
pietre prețioase semiprelucrate și imitații ale
acestora, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase neprelucrate, pietre prețioase, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), perle
naturale, perle de cultură, perle, peridot, paladiu
și aliajele sale, paladiu, osmiu, osmiu și
aliajele sale, opal, metale prețioase și aliajele
acestora, metale prețioase semiprelucrate,
metale prețioase prelucrate sau semiprelucrate,
zirconiu cubic, topaz, tanzanit fiind pietre
prețioase, strasuri pentru confecționat bijuterii,
spinel (pietre prețioase), smaralde, sardonix
(neprelucrat), safire, ruteniu și aliajele sale,
ruteniu, instrumente pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic, ace
pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie), aparate
pentru cronometrarea evenimentelor sportive,
aparate și instrumente de cronometrie, arcuri
de ceas, articole de ceasornicărie, balansiere
(ceasornicărie), brelocuri în formă de ceas,
ceasuri cu brățară, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, cadrane (ceasornicărie), cadrane pentru
ceasornice, cadrane pentru ceasuri, cadrane
solare, casete de arc cu sistem de blocare
a axului (ceasornicărie), casete de prezentare
pentru ceasuri, catarame pentru curele de ceas,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasuri de mână elegante, ceasuri de
mână din platină, ceasuri de mână din metale
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prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
de mână din argint, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de damă, ceasuri de cronometrare,
ceasuri de buzunar, ceasuri de birou, ceasuri
cu o funcție de memorare, ceasuri cu lanț,
ceasuri cu funcție de comunicare fără fir,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu ceramică, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri automate, ceasornice
și piese de ceasornic, ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasuri-inel
cu led, ceasuri în miniatură, ceasuri placate
cu aur, ceasuri pentru scufundări, ceasuri
pentru fusuri orare, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru asistente, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, ceasuri mecanice cu
întoarcere automată, ceasuri mecanice, ceasuri
industriale, ceasuri electrice, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
aur, ceasuri digitale cu cronometre automate,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale care includ radiouri, ceasuri digitale,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de șemineu, ceasuri de
sincronizare (ceasuri centrale) pentru controlul
altor ceasuri, ceasuri de mână pentru utilizare în
aer liber, ceasuri de masă, închizătoare pentru
ceasuri, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, limbi de ceas, lanțuri de
ceas, instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, cutii de ceas, indicatori
de durată digitali care afișează temperatura,
instrumente de ceasornicărie având mecanisme
cu cuarț, curele pentru ceas, nu din piele,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din plastic pentru ceasuri,
cronografe, coroane pentru ceasuri de mână,
ceasuri și ceasuri de mână pentru columbofili,
ceasuri solare, ceasuri sportive, sticlă de ceas,
piese pentru ceasornice, piese și accesorii
pentru instrumente cronometrice, mecanisme
de ceasornic, aliaje de argint, ornamente
din sau placate cu metale prețioase sau
semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, cutii din metale prețioase, monede,
lingou de aur, decorațiuni adezive pentru
pereți, din metal prețios, decorațiuni de perete
din metale prețioase, figurine ornamentale
confecționate din metale prețioase, figurine
decorative cu acțiune din metale prețioase,

figurine de animale (ornamente) placate cu
metale prețioase, machete (ornamente) din
metale prețioase, bijuterii fantezie, ace (bijuterii),
imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
cutii pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (montate), cutii
pentru bijuterii (montate), casete de bijuterii,
nemetalice, bijuterii confecționate din aur, cutii
din piele pentru bijuterii, casete pentru bijuterii,
din metal, cutii din lemn pentru bijuterii,
taloane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii mici pentru bijuterii
din metale prețioase, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, rulouri organizatoare
de bijuterii pentru voiaj, casete de bijuterii
din metale prețioase, lanțuri confecționate din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii placate cu metale
prețioase, genți tip rulou pentru bijuterii, brelocuri
sub formă de bijuterii (decorațiuni mici sau
bagatele), casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, fir de sârmă din
metale prețioase (bijuterii), casete de bijuterii
(cutii) din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de comert cu
amanuntul in legatura cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02760

18/04/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ENSKA TV
(531)

M 2022 02761

18/04/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

ENSKA TV HD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.06
(591) Culori revendicate: galben, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.06
(591) Culori revendicate: galben, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02762

18/04/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Premier TV 1
(531)

M 2022 02763

18/04/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

Premier TV HD 1

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.15.09;
29.01.15
(591) Culori revendicate: alb, gri, rosu,
verde,albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
26.15.09
(591) Culori revendicate: alb, gri, rosu,
verde,albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

uri alcoolice, curacao, digestive (lichioruri și
spirtoase), băuturi distilate, esențe alcoolice
altele, decât uleiurile esențiale, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(băuturi), vodcă, whisky, vin, băuturi pe bază de
vin.

M 2022 02765

18/04/2022
SYMPOSIUM ENTERTAINMENT
SRL, INTR. GHEORGHE
SIMIONESCU NR.19, AP.B62,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

#ASEntiment
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educație),
organizare și susținere de concerte, servicii de
discotecă (divertisment), servicii de disc jockey,
servicii de compoziție muzicală, producția de
muzică, furnizare online de imagini video,
nedescărcabile, organizare de baluri, organizare
de spectacole, planificarea de petreceri,
prezentarea spectacolelor variate, prezentarea
prestațiilor live, divertisment radio, servicii
de studiouri de înregistrare, divertisment de
televiziune.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02769

18/04/2022
Năstase Ilie, BD:MAMAIA, NR.564,
BL.B1, ET.6, AP.56, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

NASTY

M 2022 02768

18/04/2022
Năstase Ilie, BD:MAMAIA, NR.564,
BL.B1, ET.6, AP.56, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(531)

NASTY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
alcoolice, 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-

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.13; 03.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
alcoolice, arac (arak) / arak (arac), băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, băuturi
alcoolice, cu excepția berii, băuturi alcoolice
care conțin fructe, bitter, coniac, cidru, cocktailuri alcoolice, curacao, digestive (lichioruri și
spirtoase), băuturi distilate, esențe alcoolice,
altele decât uleiurile esențiale, 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 preamestecate, altele decât pe bază de bere, alcool
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din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
whisky, vin, băuturi pe bază de vin.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02771

18/04/2022
Radulescu Vlad Andrei,
STR.POVERNEI, NR.8, ET 4, AP.8,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022 02770

18/04/2022
ZEREN SOFTWARE SRL, B-LD
LASCAR CATARGIU, NR 47 53,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCURESTI ,
010665, ROMANIA

STRATA GALLERY
ZEREN
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru deschis
(HEX#48D7FA), albastru inchis
(HEX#3389FE), bleu(HEX#3BA6FC)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii tehnologice, servicii tehnologice în
domeniul calculatoarelor, servicii de testare a
securității tehnologice, servicii pentru furnizarea
de informații tehnologice, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării tehnologice.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.04; 29.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, servicii culturale,
educaționale sau divertisment furnizate de
galeriile de artă, organizarea de expoziții in
scopuri culturale sau educaționale.

───────

133

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02772

18/04/2022
VLAD-ANDREI RADULESCU,
STR. POVERNEI, NR. 8, ET. 4, AP.
8, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 02775

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

18/04/2022
CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL, BD. ION IONESCU DE
LA BRAD, NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013811, ROMANIA

(540)

EXAVET

AVANPOST
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.09; 29.01.13
(591) Culori revendicate:gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
furnizarea
de
instruire,
41. Educație,
divertisment, activități sportive și culturale,
închirierea echipamentelor audio, antrenare
(instruire), distribuție de filme, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, dublări, producții de
film, altele decât filmele publicitare, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de orchestră,
instruire practică (demonstrații), producția de
programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, scrierea de scenarii
de film, scriere de scenarii, altele decât cele
publicitare, compunerea de melodii, subtitrare.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.07.03;
26.07.17
(591) Culori revendicate: rosu, roz, mov, mov
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul veterinar, servicii
de consiliere, de informare veterinara,
servicii de ținere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul veterinar al
animalelor, administrare de planuri de servicii
veterinare preplătite, gestionare administrativă a
clinicilor veterinare, promovarea responsabilității
veterinare, campanii media de prevenție și
educație pentru sănătatea animalelor, campanii
de informare și comunicare, conducerea
şi administrarea afacerilor pentru cabinete
veterinare, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole, preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și de produse medicale, toate serviciile
de mai sus sunt referitoare la domeniul veterinar,
toate serviciile de mai sus sunt furnizate online
și offline.
41. Servicii educative legate de profesiile din
domeniul veterinar, furnizarea de formare in
domeniul veterinar, servicii caritabile, și anume
educație, formare și monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii și evenimente
ceremoniale, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, realizare, coordonare și organizare
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de conferințe și congrese, servicii de formare
profesională în domeniul veterinar, publicare
de texte veterinare, consiliere în materie de
pregătire veterinara, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul veterinar, proiectare de
filme cinematografice în scopuri veterinare,
servicii de instruire în domeniul veterinar,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
veterinare.
42. Cercetare veterinara, servicii veterinare
de imagistică, stocare electronică de dosare
veterinare, servicii de laborator veterinar, servicii
pentru evaluarea eficienței medicamentelor
veterinare, furnizare de informații și date cu
privire la cercetare și dezvoltare medicală și
veterinară, dezvoltare software , programare și
implementare, programare de software medicaleducativ.
44. Servicii veterinare și servicii conexe activității
veterinare, asistență medicală pentru animale,
asistență veterinara, furnizare de informații și
noutăți în domeniul veterinar, furnizare de
informații despre servicii veterinare, servicii de
informații veterinare oferite pe internet, servicii
de analiză de laborator în cadrul tratamentului
pentru animale, servicii de analiză medicală în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale pentru animale.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.03.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de aromaterapie, servicii de saloane
de înfrumuseţare, depilarea cu ceară, masaj.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02778

18/04/2022
CMI DR. GHENCEA ALEXANDRU
ADRIAN, SOS. GIURGIULUI
104-116, BL. A ET. 5 AP. 21,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040675,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02776

21/04/2022
ATTRACTION INTERNAȚIONAL
SRL, STR. CALEA DUDEŞTI,
NR. 123B, ET. 4, AP. 96, - STR.
MATACHE DOBRESCU, NR. 8,
CAM. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Pearl Dent
(591)

Culori revendicate: bej (HEX #d9b9ad,
HEX #bfa399)), maro (HEX #735d58,
HEX #99837a)), verde (HEX #29a6a6),
albastru (HEX #0d7f8c, HEX #055159))
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură
───────

Skinology Face & Body
135

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02779

18/04/2022
VP GASTROMED SRL, STR. GH.
IVANESCU NR. 53-57, SC. 4, JUD.
TIMIȘ, TIMISOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

VP GASTROMED SRL, STR.
GHEORGHE IVANESCU, NR. 53
- 57, SC. 4, AP. 15, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

M 2022 02782

18/04/2022
MARILAR DINAMIC CONSULTING
SRL, CALEA CRÂNGAȘI NR.
58, BLOC 2, SCARA 1, ETJ 8,
APARTAMENT 34, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

SUNone
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Lămpi de unghii, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor.

(540)

GastroTM

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale
───────
(210)
(151)
(732)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02781

18/04/2022
ALEXANDRU MITOI, STR SIMON
BOLIVAR 7, BUCURESTI, 011905,
ROMANIA

(540)

M 2022 02783

19/04/2022
DIDRARO SOLUTIONS SRL, STR
REZERVELOR NR 67, BL. 1, ET.
6, AP. 89, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

INDIGODZ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
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.
───────

Lashoholic
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Adezivi pentru fixarea genelor false,
preparate cosmetice pentru gene, abțibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, gene false.
8. Pensete.
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16. Pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic

pt ambalat, cutii din hârtie sau carton, manuale
(ghiduri) / ghiduri (manuale), gravuri fotografice,
abțibilduri papetărie.
35. Publicitate, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicată în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
44. Servicii de saloane de înfrumusețare.

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02788

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02785

19/04/2022
HUB WORK SRL, B-DUL
MĂRĂȘTI NR. 65-67, CENTRUL
EXPOZIȚIONAL ROMEXPO,
PAVILIONUL G2, SPAȚIUL
A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

19/04/2022
VICMAR DEVELOPMENT S.R.L.,
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU,
NR. 27, BL Y9C, AP. 15, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 030436, ROMANIA

(540)

Copii cu-minți deschise
(531)

flow DELIVERY
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.15.01; 24.15.07;
29.01.02; 29.01.08
Culori revendicate: galben (HEX
#fff100), negru (HEX #000000)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena:
02.05.23; 02.05.24; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 26.01.03
(591) Culori revendicate: turcoaz, albastru
turcoaz, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații imprimate, cărți, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
cărți pentru copii, publicații educative, anuare
(publicații tipărite), agende cu index, caiete
de activități individuale, caiete de activități
pentru copii, publicații promoționale, reviste
(publicații periodice), cărți educative, materiale
educative tipărite, afișe, agende, articole de
papetărie pentru birou, blocnotesuri, broșuri,
caiete, calendare, cartonașe ilustrate, creioane
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colorate, cursuri tipărite, diplome imprimate,
fluturași publicitari, formulare (imprimate),
jurnale, materiale educative și didactice,
materiale tipărite pentru instruire, articole de
papetărie, planificatoare lunare, pliante.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
asistență profesională individualizată (coaching),
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, coaching personal (formare),
coaching pentru viață (instruire), consultanță în
materie de formare, consultanță profesională
referitoare la educație, academii (educație),
coordonare de cursuri, coordonare de cursuri
de instruire, cursuri de dezvoltare personală,
furnizare de centre de pregătire, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
furnizare de instruire în materie de tehnici de
comunicare, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, instruire în tehnici de comunicare,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de cursuri de instruire, organizare de evenimente
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de expoziții în scop de instruire,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
programe de instruire pentru tineri, organizare
de seminarii, organizare de sesiuni de formare,
organizare și conducere de conferințe educative,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de seminarii,
servicii educaționale de tip coaching, servicii
educaționale pentru copii, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor intelectuale ale
copiilor, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor mentale ale copiilor, organizare
de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea de
congrese, planificare de prelegeri în scopuri
educaționale, servicii de pregătire sau educare
în domeniul coaching pentru viață.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02790

19/04/2022
AIRAM SMARALD, SOS.
BUCURESTI-GIURGIU, NR. 88,
JUDEȘ GIURGIU, COMUNA
CALUGARENI, 087040, GIURGIU,
ROMANIA

Sasimo Accessories
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
17.02.01; 26.11.12; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06
(591) Culori revendicate: roz, galben deschis,
gri, albastru, portocaliu, violet, albastru
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02791

(210)
(151)
(732)

19/04/2022
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,
STR GHEORGHE LAZAR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI,
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCUREȘTI, 041256,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2022 02792

19/04/2022
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,
STRADA GHEORGHE LAZAR,
NR.12, PARTER, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SKINTESENCE

SOFISKINATE
(511)
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, articole de parfumerie
și odorizante, deodorante și antiperspirante,
creme cosmetice, farduri, oje, rujuri, lacuri de
unghii, preparate pentru baie, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
igiena orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
produse pentru toaletă, săpunuri, sampoane și
geluri, odorizante de casă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, articole de parfumerie
și odorizante, deodorante și antiperspirante,
creme cosmetice, farduri, oje, rujuri, lacuri de
unghii, preparate pentru baie, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
igiena orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
produse pentru toaletă, săpunuri, sampoane și
geluri, odorizante de casă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(740)

M 2022 02793

19/04/2022
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,
STR. GHEORGHE LAZAR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI,
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCUREŞTI, 041256,
ROMANIA

(540)

HEBS - Health
Enjoys Beauty Skin
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, articole de parfumerie
și odorizante, deodorante și antiperspirante,
creme cosmetice, farduri, oje, rujuri, lacuri de
unghii, preparate pentru baie, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
igiena orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
produse pentru toaletă, săpunuri, sampoane și
geluri, odorizante de casă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi non-alcoolice din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02798

(740)

HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL. 10E, SC. B, AP.
9, JUDETUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02797

19/04/2022
ALFA NISTRU SA, STR. STEFAN
CEL MARE, NR.131, SOROCA,
MD-3000, REPUBLICA MOLDOVA

19/04/2022
MADALINA SANTA, STR.
FANULUI NR. 3, JUDETUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520024, COVASNA, ROMANIA

(540)

CABINET CECIU GABRIELACONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
M. LEONTINA BANCIU, NR.6, AP.110,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

SZIKRA LOCAL
CREATIVE CUISINE
(531)

VIS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03
(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, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.03.15
(591) Culori revendicate: auriu (HEX#f9bb04),
negru (HEX#231f20)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de preparare a alimentelor,
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servicii de catering în exterior, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de bufet, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fastfood, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de ceainărie,
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii oferite de baruri,
servicii ale barurilor, furnizare de informații
referitoare la baruri, servicii oferite de snackbaruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
furnizare de alimente și băuturi în internetcafe, servire de alimente și băuturi în internetcafe, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii de catering, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering mobil, serviciu de
catering pentru institutii, servicii de catering
pentru scoli, servire de alimente si bauturi în
restaurante si baruri.

materie de educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, servicii de
educație furnizate prin intermediul stațiunilor
turistice, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
servicii de certificare în educație, și anume
furnizare de cursuri și examinare, asigurare de
testări și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, 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.

───────

COFFEE ADDICTED SOCIETY

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02800

19/04/2022
NOBILIS LARIX SRL, SAT
SACARENI NR. 134, JUDETUL
MURES, COM. ERNEI, MUREȘ,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora.

M 2022 02799

19/04/2022
MATEMANIE SRL, STR. NICOLAE
ONCESCU NR. 1, BL. 105, SCARA
1, AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

AFTERHUB by MATEMANIE

(210)
(151)
(732)

M 2022 02803

(740)

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație și instruire, educație, divertisment
și sport, acordarea de premii în educație,
acreditare de servicii de educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), furnizare de pregătire, educație
și îndrumare, servicii de educație și formare
profesională, organizare de concursuri în
materie de educație, servicii de consiliere în

19/04/2022
CARPETARIA TEXTILE S.R.L.,
BD. EROILOR, NR. 126, HALA
C6, DEPOZITUL 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, covoare
antiglisante, covoare pentru ușă, covoare pentru
hol, covoare, carpete și preșuri, covoare
din piese combinate, covoare și mochete
(textile), covoare de lână lucrate manual,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, covoare care acoperă doar o parte
din podea, covorașe pentru joacă, covorașe
textile pentru baie, articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, mochete (carpete),
mochete modulare.
35. Regruparea în avantajul terţilor a covoare,
preșuri, rogojini, linoleum și alte produse pentru
acoperirea podelelor, tapete murale, nu din
materiale textile, covoare antiglisante, covoare
pentru ușă, covoare pentru hol, covoare, carpete
și preșuri, covoare din piese combinate, covoare
și mochete (textile), covoare de lână lucrate
manual, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea, covorașe pentru joacă,
covorașe textile pentru baie, articole protectoare
pentru acoperirea podelelor, linoleum destinat
utilizării la acoperirea podelelor, mochete
(carpete), mochete modulare (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 covoare, preșuri, rogojini, linoleum
și alte produse pentru acoperirea podelelor,
tapete murale, nu din materiale textile, covoare
antiglisante, covoare pentru ușă, covoare pentru
hol, covoare, carpete și preșuri, covoare
din piese combinate, covoare și mochete
(textile), covoare de lână lucrate manual,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, covoare care acoperă doar o parte
din podea, covorașe pentru joacă, covorașe
textile pentru baie, articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, mochete (carpete),
mochete modulare, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare la
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, covoare
antiglisante, covoare pentru ușă, covoare pentru
hol, covoare, carpete și preșuri, covoare

din piese combinate, covoare și mochete
(textile), covoare de lână lucrate manual,
material antiderapant pentru partea inferioară
a covoarelor, covoare care acoperă doar
o parte din podea, covorașe pentru joacă,
covorașe textile pentru baie, articole protectoare
pentru acoperirea podelelor, linoleum destinat
utilizării la acoperirea podelelor, mochete
(carpete), mochete modulare, furnizarea de
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, covoare
antiglisante, covoare pentru ușă, covoare pentru
hol, covoare, carpete și preșuri, covoare
din piese combinate, covoare și mochete
(textile), covoare de lână lucrate manual,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, covoare care acoperă doar o parte
din podea, covorașe pentru joacă, covorașe
textile pentru baie, articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, mochete (carpete),
mochete modulare, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, covoare
antiglisante, covoare pentru ușă, covoare pentru
hol, covoare, carpete și preșuri, covoare
din piese combinate, covoare și mochete
(textile), covoare de lână lucrate manual,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, covoare care acoperă doar o parte
din podea, covorașe pentru joacă, covorașe
textile pentru baie, articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, mochete (carpete),
mochete modulare, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, tapete murale, nu din materiale
textile, covoare antiglisante, covoare pentru
ușă, covoare pentru hol, covoare, carpete și
preșuri, covoare din piese combinate, covoare
și mochete (textile), covoare de lână lucrate
manual, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea, covorașe pentru joacă,
covorașe textile pentru baie, articole protectoare
pentru acoperirea podelelor, linoleum destinat
utilizării la acoperirea podelelor, mochete
(carpete), mochete modulare, servicii de
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informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la covoare, preșuri, rogojini, linoleum
și alte produse pentru acoperirea podelelor,
tapete murale, nu din materiale textile, covoare
antiglisante, covoare pentru ușă, covoare pentru
hol, covoare, carpete și preșuri, covoare
din piese combinate, covoare și mochete
(textile), covoare de lână lucrate manual,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, covoare care acoperă doar o parte
din podea, covorașe pentru joacă, covorașe
textile pentru baie, articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, mochete (carpete),
mochete modulare, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online întro 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 import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02805

(740)

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

19/04/2022
STAREA NAȚIEI S.R.L., STR.
NICOLAE FILIMON NR. 11, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

VAX POPULI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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. 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, transmisie de
podcasturi, 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 filmulete si alte materiale video,
creare (redactare) de filmulete educationale,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru
podcasturi
si
interviuri,
creare
(redactare) de podcast-uri, creare (redactare)
de interviuri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, producţie de podcasturi, 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, 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,

143

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

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 vloguri, publicare de materiale care pot fi accesate
prin internet, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea, în format difuzat sau descărcabil,
de materiale video, pentru utilizare on-line, în
reţele de calculatoare mondiale sau locale,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
youtube.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02807

(740)

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

───────

19/04/2022
BACKSTAGE PEOPLE S.R.L.,
BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918
NR. 8, CAMERA 2, BLOC M27,
SCARA 1, ETAJ 1, AP.7, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02806

19/04/2022
VEL PITAR S.A., BULEVARDULUI
PIERRE DE COUBERTIN NR. 3-5,
BUCUREŞTI, CLADIREA OFFICE
BUILDING, ET. 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021901, ROMANIA

GRĂDINA MONTEORU
(531)

Doi Frați
(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 27.05.01;
02.05.22; 02.05.23; 20.07.02; 25.01.05;
25.07.20; 25.07.21
Culori revendicate: verde (Pantone
7719C), albastru (Pantone 7458C),
roșu (Pantone 711C)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.04;
26.05.08
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare și coordonare de
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evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, servicii de înscriere și de rezervare
de bilete la evenimente în domeniul sporturilor
electronice, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative
și de petrecere a timpului liber, pregătire în
domeniul cateringului., divertisment muzical,
organizarea de spectacole muzicale, educație
muzicală, producția de muzică, înregistrări de
muzică, organizare de spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, prezentare de
concerte muzicale, organizare de spectacole
muzicale, organizare de concerte muzicale
pentru televiziune, concerte muzicale pentru
radio, prezentare de spectacole muzicale,
reprezentații muzicale în direct, producție de
spectacole muzicale, închiriere de instrumente
muzicale, producție de videouri muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, servicii
de mixare muzicală, producere de concerte
muzicale, organizare de concerte de muzică
în direct, interpretare de muzică și canto,
organizare de spectacole cu muzică în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de
divertisment muzical animat.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante tip fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de catering,
servicii de catering hotelier, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru firme, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spitale, închiriere de echipament de
catering, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine

de bătrâni, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
spaniole, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii și
pentru reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02808

19/04/2022
SIMURO MANAGEMENT
SRL, CALEA FLOREASCA
169X, FLOREASCA CUBE,
ETAJ 2, BIROUL 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 014459, ROMANIA

lexterra
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
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carton sau plastic, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice.
35. Administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare de afaceri, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, planificarea
afacerilor, servicii de publicitate, marketing și
promovare, comandă computerizată de stoc,
servicii de club de cărți cu vânzarea cu
amănuntul de cărți membrilor săi, 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 online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la software de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie
de unică folosință, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite.
41. Servicii oferite de biblioteci de cercetare
dotate cu lucrări de referință și arhive
documentare, consultanță editorială, corectare
de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de cărți și
recenzii, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de publicații, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, furnizare

online de benzi desenate și romane grafice care
nu pot fi descărcate, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, publicare de afișe,
publicare de anuare, publicare de broșuri,
publicare de buletine informative, publicare de
cataloage, publicare de cărți educative, publicare
de documente, publicare de fișe informative,
publicare de jurnale, publicare de manuale,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
de produse de imprimerie, publicare de texte,
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 de ziare, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare și
editare de cărți, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii de editare, servicii
de agenție literară, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare, pentru
difuzarea prin servicii de teletext, servicii de
paginare pentru alte scopuri decât cel publicitar,
servicii de publicare de hărți, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare
de text electronic, servicii de publicare, cu
excepția tipăririi, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de scriere la comandă în
scopuri nepublicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
coordonare de activități culturale, coordonare de
evenimente culturale, divertisment, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare
de informații prin intermediul paginilor web
pentru jucători cu privire la scorurile lor
la jocuri, furnizare de informații referitoare
la programe de televiziune, furnizare de
informații în domeniul divertismentului prin
rețele de calculatoare, organizare de activități
recreative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de
webinare, organizare și coordonare de activități
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culturale, organizarea de spectacole culturale,
servicii culturale, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii
prestate de biblioteci, academii (educație),
acordarea de premii în educație, administrarea
serviciilor educaționale, asistență profesională
individualizată (coaching), asigurare de testări
și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, servicii oferite de
ateliere de formare, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
coaching pentru viață (instruire), cercetare
în domeniul educației, ateliere organizate în
scopuri educative, coordonare de cursuri de
instruire, cursuri de formare, cursuri de pregătire
în domeniul științei, desfășurare de seminarii
de instruire, cursuri școlare pentru pregătirea
examenelor, cursuri prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
elaborare de manuale educative, elaborare
de materiale educative, elaborare de cursuri
de instruire și de examene, furnizare de
centre de pregătire, furnizare de cursuri de
educație continuă în domeniul juridic, furnizare
de cursuri de pregătire, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de formare, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
furnizare de seminare online de formare.
42. Servicii IT, cercetare și analiză științifică,
compilare de informații științifice, dezvoltare
software,
programare
și
implementare,
dezvoltare de sisteme informatice, dezvoltare și
testare de metode de calcul, de algoritmi și de
software, exploatare de date.
45. Cercetări juridice, compilare de informații
juridice, consiliere juridică, consultanță pentru
afaceri juridice personale, furnizarea de
informații juridice, furnizarea de informații cu
privire la servicii juridice, furnizare de opinii
juridice de specialitate, furnizare de informații în
domeniul juridic, furnizare de informații judiciare,
furnizare de informații despre servicii juridice pe
un site web, managementul mărcilor, pregătirea
de rapoarte juridice, pregătirea regulamentelor,
servicii de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consiliere juridică, servicii
de notificare judiciară, servicii de monitorizare a
mărcilor, servicii de informații juridice, servicii de
informare în materie de standarde comerciale,
servicii de informare pe probleme legale, servicii
de pregătire a documentelor juridice, servicii
juridice (paralegale).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02809

(740)

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

19/04/2022
SC DON PEDRO SRL, STR. LINIA
NR. 14, JUDEȚ VÂLCEA, COMUNA
BUDEŞTI, VALCEA, ROMANIA

(540)

don pedro Grijă pentru
curăţenia zilnică
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, 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, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hârtie, batistuţe din hârtie, hârtie
igienică, prosoape de bucătărie din hârtie,
şerveţele faciale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
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, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
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masă din hârtie, batistuţe din hârtie, hârtie
igienică, prosoape de bucătărie din hârtie,
şerveţele faciale (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 siteurilor web, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de importexport, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02810

(740)

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

19/04/2022
SC DON PEDRO SRL, STR. LINIA
NR. 14, JUDEȚ VÂLCEA, COMUNA
BUDEŞTI, VALCEA, ROMANIA

masă din hârtie, batistuţe din hârtie, hârtie
igienică, prosoape de bucătărie din hârtie,
şerveţele faciale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
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, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hârtie, batistuţe din hârtie, hârtie
igienică, prosoape de bucătărie din hârtie,
şerveţele faciale (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 siteurilor web, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de importexport, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.
───────

(540)

Foxia Inspirată
de alegerile tale
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, 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, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
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(210)
(151)
(732)

(740)

materiale pentru artiști, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hârtie, batistuţe din hârtie, higienică,
prosoape de bucătărie din hârtie, şerveţele
faciale (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, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, servicii de agenții de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

M 2022 02812

19/04/2022
SC DON PEDRO SRL, STR. LINIA
NR. 14, JUDEȚ VÂLCEA, COMUNA
BUDEŞTI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

───────

EL CAPITAN SAVES
THE DAY, EVERYDAY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.02; 26.11.05;
26.11.13; 26.03.04; 09.07.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, 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, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hârtie, batistuţe din hârtie, hârtie
igienică, prosoape de bucătărie din hârtie,
şerveţele faciale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
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

(210)
(151)
(732)

M 2022 02813

(740)

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

19/04/2022
SWISS QUALITY S.R.L., STR.
NAPOCA NR. 10, AP. 3-4,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

l LATUYA
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21
(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
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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, aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță, sonerii
de alarmă, senzori de alarmă, alarme de gaze,
alarme electronice antiefracție, alarme electrice
împotriva fumului, alarme anti-incendiu electrice,
alarme pentru siguranță personală, alarme și
echipamente de avertizare, telecomenzi pentru
acționarea alarmelor de mașină, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, detectoare de gaze combustibile,
aparate pentru analiza gazelor, căști antifonice.
35. Regruparea
în
avantajul
terţilor
a
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale

sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme antiincendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de gaze
combustibile, aparate pentru analiza gazelor,
căști antifonice (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 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme antiincendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de
gaze combustibile, aparate pentru analiza
gazelor, căști antifonice, 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, 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme antiincendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de
gaze combustibile, aparate pentru analiza
gazelor, căști antifonice, furnizarea de
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, 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
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acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme antiincendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de
gaze combustibile, aparate pentru analiza
gazelor, căști antifonice, 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, 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a

nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță, sonerii
de alarmă, senzori de alarmă, alarme de gaze,
alarme electronice antiefracție, alarme electrice
împotriva fumului, alarme anti-incendiu electrice,
alarme pentru siguranță personală, alarme și
echipamente de avertizare, telecomenzi pentru
acționarea alarmelor de mașină, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, detectoare de gaze combustibile,
aparate pentru analiza gazelor, căști antifonice,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
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de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme antiincendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de
gaze combustibile, aparate pentru analiza
gazelor, căști antifonice, 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, 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,

sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme antiincendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de gaze
combustibile, aparate pentru analiza gazelor,
căști antifonice, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online întro reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02815

(740)

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

19/04/2022
GABRIEL-RĂZVAN SUMA, STR.
JULES MICHELET NR. 25, ET. 5,
AP. 11, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CellEAST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, reprezentații muzicale
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în direct, producție de spectacole muzicale,
organizarea de concerte de muzică în
direct, organizare de spectacole muzicale în
direct, organizare și coordonare de concerte
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, servicii culturale,
activități culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole în direct, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, divertisment,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizarea de
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02816

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

19/04/2022
MARMOLUX SRL, ALEEA 1
SIMNIC NR. 52, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CIMITIRUL BĂRDINICI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii funerare conexe incinerării,
furnizare de locuri de veci sau cavouri, servicii
religioase, sprijin în perioada de doliu, servicii
de îmbălsămare, servicii de mumificare, servicii
de incinerare, servicii de cosmetologie mortuară,
organizare de întruniri ale familiilor îndoliate
pentru comemorarea morții unei persoane dragi,
realizare de ceremonii religioase.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02817

(740)

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

19/04/2022
EAN CLINIC S.R.L., STR. PADURII
NR. 14, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

eanclinic Full Face Recovery
(531)

Clasificare Viena:
03.13.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.15;
29.01.15
(591) Culori revendicate: galben, auriu,
maro,albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de clinici dentare, servicii oferite de o
clinică dentară, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii, implantologie,
tratamente stomatologice, evaluare medicală
şi analize specifice domeniului, servicii
medicale, consultații stomatologice, servicii
stomatologice, servicii de stomatologie estetică,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a
dinților, servicii de ortodonție, servicii de igienă
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şi înfrumuseţare pentru oameni, tratament
cosmetic, servicii pentru îngrijirea pielii, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii medicale, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, furnizare
de terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, tratamente cosmetice de umplere prin
injecție, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de chirurgie estetică, servicii de chirurgie
estetică și plastică, servicii de chirurgie de
implanturi dentare, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii de întindere a pielii cu
laser.

(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)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02818

19/04/2022
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

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

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02819

19/04/2022
IOANA KOHALMI-SZABO, STR.
VARFUL INALT, NR. 53, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Alsim
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții și demolări de clădiri, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță, reparații și întreținere de clădiri,
întreținerea și repararea anvelopelor, reparaţii,
întreţinere şi alimentare cu carburant pentru
vehicule, instalare, întreținere și reparații pentru
ascensoare și lifturi, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, servicii de curățenie, construcții
rutiere, construcții civile, construcții navale,
consultații pentru construcții, construcții de
șosele, construcții de străzi, servicii de
construcții.
───────

PAPER FILTER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 11.07.01
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02822

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

20/04/2022
CIOBĂNOIU MARIA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. COSUNA, NR. 26, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

M 2022 02823

20/04/2022
NARPO CONSULT SRL, STR.
ORȘOVA NR. 6, BL. G1, SC. 3,
AP. 38, PARTER, SECTOR 6,
BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)

narpo MAGAZIN CU
PREȚURI CORECTE
(531)

Clasificare Viena:
02.03.02; 02.03.15; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, confecții, salopete pentru
asistente medicale, pantaloni pentru asistente
medicale, halate pentru asistente medicale,
bluze albe de spital, halate, halate de laborator,
bonete, pantaloni, bluze.

Clasificare Viena:
07.01.08; 05.03.14; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, aparate de ras.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț online cu ridicata și cu
amănuntul.
44. Servicii medicale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

───────

LIFESTYLE MEDICAL
(531)
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02824

20/04/2022
NEMO INVESTMENT VEHICLE
S.A., CALEA VICTORIEI,
NR. 63-81, CORP I2, ETAJ 1,
CAMERELE 2,3,4,5,9,10 ȘI CORP
I1, ETAJ 1, CAMERA 47, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 02826

(740)

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

20/04/2022
UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA,
STR. FĂGĂRAȘ NR.14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010898, ROMANIA

(540)

(540)

ARISTOCOOL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.03; 26.03.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
catering, servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bistro,
servicii de cafenea, snack-bar și autoservire,
servicii pentru prepararea mâncărurilor şi a
băuturilor, servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, furnizare de spaţii special amenajate
pentru expoziţii, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe.
───────

COLUMBA UBI
CONCORDIA IBI VICTORIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.04;
26.01.02; 26.01.09; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru (RAL
5015),galben (RAL 1028), portocaliu
(RAL2004)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
produse alimentare și hrană pentru animale,
momeală, nu artificială.
35. Organizare și coordonare de vânzări, pentru
alte persoane, de animale și bovine înregistrate
și comerciale, organizare și coordonare de
vânzări de animale, servicii de agenții de import
și export, organizare de cumpărări colective,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

pe băț, înghețate tip sorbet, înghețată de iaurt
(înghețate), înghețate comestibile de fructe.

M 2022 02828

20/04/2022
CENTRUL CULTURAL VRANCEA,
STR. MITROPOLIT VARLAAM,
NR. 48BIS, JUDEȚ VRANCEA,
FOCȘANI, 620118, VRANCEA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02830

(740)

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

GRUPUL FOLCLORIC CETINA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

20/04/2022
FELIX GIS SRL, STR. REPUBLICII,
NR. 40, SC. A, AP 18, ET. 5,
JUDEȚ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02829

(740)

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

Cool Ice ALLEGRIA

20/04/2022
FELIX GIS SRL, STR. REPUBLICII,
NR. 40, SC. A, AP 18, ET. 5,
JUDEȚ BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(511)

(540)

Cool Ice PREMIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Îngheațate cu arome, înghețată sub formă
de sandviș, șerbeturi (înghețată), amestecuri
pentru șerbeturi, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, gheață comestibilă, gheață
alimentară, amestecuri pentru prepararea
inghetatelor, înghețate cu aromă de ciocolată,
dulciuri înghețate, înghețate și dulciuri, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, dulciuri
înghețate pe băț, prăjituri înghețate, prăjituri din
iaurt înghețate, produse de cofetărie înghețate
sub formă de acadea, înghețate moi, înghețate

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Îngheațate cu arome, înghețată sub formă
de sandviș, șerbeturi (înghețată), amestecuri
pentru șerbeturi, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, gheață comestibilă, gheață
alimentară, amestecuri pentru prepararea
inghetatelor, înghețate cu aromă de ciocolată,
dulciuri înghețate, înghețate și dulciuri, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, dulciuri
înghețate pe băț, prăjituri înghețate, prăjituri din
iaurt înghețate, produse de cofetărie înghețate
sub formă de acadea, înghețate moi, înghețate
pe băț, înghețate tip sorbet, înghețată de iaurt
(înghețate), înghețate comestibile de fructe.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02832

(740)

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

(210)
(151)
(732)

20/04/2022
FELIX GIS SRL, STR. REPUBLICII,
NR. 40, SC. A, AP 18, ET. 5,
JUDEȚ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

M 2022 02834

20/04/2022
ALEXANDRU OLEA, BDUL
MAMAIA, NR. 490, ET. 4, P. 25,
JUD. CONSTANŢA, MUNICIPIUL
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Cool Ice COSMOS
(511)

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

MAGNUMBET
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate: alb, roşu (RGB
216/8/18)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de exploatare a sălilor de joc, jocuri
de noroc.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02835

20/04/2022
MINIPROD SRL, STR VIDIN,
NR 64, SC. B, AP. 18, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730133, VASLUI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 02836

(740)

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

20/04/2022
AUTODELUXE ELECTRIC SRL,
STRADA TEIULUI, NR. 6, BL. H1,
AP. 1, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

DELUXE ELECTRIC
(531)

M
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
05.05.04; 05.07.02
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ulei de floarea-soarelui comestibil.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.13;
26.11.06
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit, mașini și aparate agricole, de grădinărit
și silvice, mașini de legat, maşini pentru mișcare
și manevrare, mașini de împachetat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, maşini pentru măturare,
curățare și spălare, mașini pentru curățenie
și curățare în exterior, mopuri electrice cu
aburi, aparate de curățat cu aburi, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini și
dispozitive de lipit și sudură, maşini de lipit
și sudură, mașini și aparate de procesat și
preparat alimente și băuturi, mașini pentru
fabricarea pastelor, mașini de tăiat pastele
făinoase, dispozitive de curățat cartofi (mașini
electrice), roboți de bucătărie (maşini), mașini
electrice de bucătărie, mixere de bucătărie,
electrice, frământătoare (mașini electrice de
bucătărie), unelte și ustensile electrice de
bucătărie, aparate electrice de bucătărie pentru
râșnit, aparate (electrice, de bucătărie) pentru
felierea alimentelor, roboți de bucătărie electrici
pentru alimentele bebelușilor, mașini de feliat
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(acționate electric) folosite în bucătărie, aparate
electrice de bucătărie pentru tăiere, amestecare,
presare, mașini electrice de tăiat carne, folosite
în bucătărie, mașini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru gătit),
mașini pentru fabricarea tăițeilor, răzătoare
electrice, răzătoare pentru legume, răzătoare
pentru uz caznic, mașini pentru placare, mașini
de pulverizat, pistol de vopsit pentru aplicarea
vopselei.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, baterii și părțile lor, acumulatori și
părțile lor, baterii, baterii pentru vehicule,
acumulatori, încărcătoare, alimentatoare pentru
acumulatoare, dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, baterii electrice pentru
vehiculele electrice, baterii reîncărcabile, cabluri
și fire, cabluri prelungitoare, prelungitor
electric, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive de
control și regulatoare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipamente de
comunicare, dispozitive audio și receptoare
radio, difuzoare (echipamente audio), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
invertoare (electricitate), dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, camere video de supraveghere,
aparate de supraveghere vizuală, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
periferice adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente, căști,
suporturi de perete adaptate pentru ecrane de
televizor, dispozitive de măsurare, instrumente
pentru măsurarea temperaturii, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical.
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), echipament
pentru răcire și înghețare, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, filtre pentru uz industrial și
casnic, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații de uscare,
luminatoare led, benzi cu led, lămpi cu led, becuri

cu led, lămpi de siguranță cu leduri, aeroterme
electrice (de uz casnic), calorifere, convectoare,
purificatoare de aer, purificatoare de apa.
12. Vehicule și mijloace de transport, dispozitive
și echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, vehicule electrice
terestre, biciclete electrice, triciclete electrice,
trotinete electrice, scutere electrice, masinute
electrice.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă,
biciclete (jucării), triciclete electrice (jucării),
trotinete (jucării), scutere (jucării), masinute
(jucării), decorații festive, cadouri surpriză pentru
invitații la petreceri și pomi de crăciun artificiali.
35. Publicitate, managementul, organizarea
şi
administrarea
afacerilor,
lucrări
de
birou, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de articole
electronice,electrocasnice, vehicule electrice
terestre, biciclete electrice, triciclete electrice,
trotinete electrice, scutere electrice, masinute
electrice, jucarii, acumulatori si accesorii pentru
biciclete, telefoane, aparate radio, televizoare
led, smart tv, boxe bluetooth, accesorii it, masini
de spalat, biciclete si trotinete, 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, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
toate aceste servicii in legatura cu articole
electronice,electrocasnice, vehicule electrice
terestre, biciclete electrice, triciclete electrice,
trotinete electrice, scutere electrice, masinute
electrice, jucarii, acumulatori si accesorii pentru
biciclete, telefoane, aparate radio, televizoare
led, smart tv, boxe bluetooth, accesorii it, masini
de spalat, biciclete si trotinete, 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
agenţii de import-export, publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
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în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi online într-o reţea computerizată, servicii oferite de
magazine online şi lanţuri de magazine.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02839

(740)

CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA NR.37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

M 2022 02838

20/04/2022
SC MEGA CONSTRUCT METAL
SRL, STR. ION GHICA, NR 240A,
RACARI, JUD. DAMBOVIŢA,
RĂCARI, 137386, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

ARTEGA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 26.04.05
(591) Culori revendicate: albastru închis, alb,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier.
───────

26/04/2022
RED CONS SRL, CALEA
TURNISOARULUI NR.108,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

RED CONS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, consultanţă în construcții curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de
clădiri, demolare de construcții civile, demolări
de construcții, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de
clădiri, servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, supravegherea
construcției de clădiri, izolarea clădirilor, reparații
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şi întreținere imobile rezidențiale, instalații şi
mentenanță pentru instalații, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de spații de cazare,
construcție de structuri din oțel, construcție
de terenuri de sport, construcție de ziduri,
construcție de verande, construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau parcare), construcții de case pe bază
de comandă, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construcții de
fabrici pe bază de comandă, construcții de
grădină (montare și închidere cu geamuri),
construcții de infrastructură civilă, construcții
de infrastructură energetică, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcții de
inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, construcții de terase, construcții
subterane, construire de grajduri, construire

de fundații pentru structuri de construcții
civile, construire de locuri de cazare pentru
turism, construire de spitale, construire de
structuri subterane, construire de uzine chimice,
construire de școli, construirea de aeroporturi,
construirea de centre comerciale, construirea
de fabrici, construirea de locuințe publice,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.

163

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02840

20/04/2022
INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC, 100 DEFOREST
AVE, NEW JERSEY, EAST
HANOVER, 07936, NEW JERSEY,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02843

(740)

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

20/04/2022
MARINA & SANTIS SRL,
STATIUNEA MAMAIA, JUDETUL
CONSTANTA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BELVITA BUNA
DISPOZIȚIE ÎNCEPE AICI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de brutărie, produse de patiserie,
preparate din cereale, cereale pentru micul
dejun, pâine, pișcoturi, biscuiți dulci sau sărați,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), fursecuri,
biscuiţi, napolitane, batoane de cereale, vafe
belgiene, torturi/prăjituri, produse de patiserie,
gustări care conțin ciocolată, pesmet, biscuiți sau
pateuri (patiserie), produse de cofetărie, gheaţă
comestibilă, și anume produse de înghețată,
deserturi, produse de patiserie și deserturi
congelate, produse de patiserie și deserturi
răcite, toate bunurile menționate mai sus care nu
sunt destinate în mod special bebelușilor, copiilor
și sugarilor.
───────

MH MAPAMOND HOTELS
Explore. Dream. Discover
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.02;
01.05.23
(591) Culori revendicate: alb, albastru
inchis,bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare a afacerilor pentru hoteluri
din stațiuni turistice, administrare a afacerilor
pentru restaurant, administrarea hotelurilor,
administrarea
vânzărilor,
administrație
comercială, consultanță în afaceri, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în afaceri, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații online pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, furnizare de spații publicitare
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prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, publicare de
materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenții de import și export, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurant, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie de
organizare și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de management hotelier (pentru terți),
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, 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 prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii publicitare pentru
hoteluri.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
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,
furnizare de 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, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante pentru
turiști, 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 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 fastfood, 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,
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servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02844

(740)

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

20/04/2022
MARINA & SANTIS SRL,
STATIUNEA MAMAIA, JUDETUL
CONSTANTA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MW MAPAMOND WELLNESS
Explore. Dream. Discover
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.02;
01.05.23
(591) Culori revendicate: alb, bej, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
privind
managementul
35. Consultanță
cluburilor de fitness, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de fitness,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,

administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, servicii de prelucrare
de date în domeniul sănătății, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în afaceri, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații online pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenții de import și export, servicii de
comenzi online, servicii de consultanță și
asistență în domeniul strategiei comerciale,
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 referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii de
consultanță (comercială) privind deschiderea de
francize, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet.
41. Consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale cu scop cultural,
educational sau de divertisment, desfășurare de
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ceremonii în scopuri de divertisment, furnizare
de activități recreative, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, furnizare
de servicii de săli și cluburi de sport, furnizarea
instalațiilor sportive, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de servicii de divertisment, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
sport și fitness, organizarea de cursuri de
fitness aerian (aerial fitness), coordonarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de fitness, administrare de centre de fitness,
servicii sportive și de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), servicii oferite
de centrele de fitness, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii de formare
în domeniul fitnessului, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii de consiliere pentru menținerea condiției
fizice (fitness), servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizare
de informații cu privire la domeniul fitness-ului
prin intermediul unui portal online, pregătire
în domeniul fitnessului, consultanță în materie
de fitness, activități sportive și culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportive, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
organizare de turnee sportive, organizare și
coordonare de competiții sportive, indrumare
(coaching) sportiva, educație sportiva, servicii
de educație sportiva, organizarea de cursuri
de pregătire sportive, rezervare de instalații
sportive, organizare de evenimente sportive
și de competiții sportive, servicii de pregătire
sportive, organizarea de competiții sportive,
exploatare de locații sportive, furnizare de săli
de sport, activități sportive și de recreere, servicii
furnizate de cluburi sportive, organizare de
activități sportive și competiții, organizarea de
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, servicii de educare sportive, furnizarea
de săli de sport, organizare de antrenamente
de sport, organizarea de cursuri de pregătire
în activități sportive, servicii de antrenament

pentru activități sportive, furnizare de instalații
pentru săli de sport, organizare de cursuri
de instruire legate de sport, închiriere de
echipament și instalații sportive, facilități de
înot, instalații pentru înot, exploatarea de bazine
de înot, furnizare de piscine de înot, furnizare
de instalații pentru bazine de înot, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, lecții de
înot, organizarea de cursuri de înot, servicii
de agreement, cluburi de agrement cu instalații
sportive, centre despre viața marină (agrement),
băi publice (piscine), închiriere de piscine,
servicii pentru complexe de piscine și tobogane
cu apă, parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee, servicii
pentru parcuri sportive, parcuri de distracție,
exploatarea parcurilor acvatice, furnizare de
parcuri acvative, divertisment de tipul parcurilor
acvatice și centrelor recreative, coordonare
de cursuri de întreținere a condiției fizice,
servicii de cluburi de sănătate (antrenamente),
organizarea de cursuri de instruire privind
sănătatea, educație cu privire la sănătatea fizică,
formare privind sănătatea și starea de bine,
servicii de instruire privind sănătatea la locul
de muncă, furnizare de centre de recreere,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
de divertisment în centre de vacanță, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, prestarea de
servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, educație în domeniul
sănătății, furnizare de servicii educative în
domeniul sănătății.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
un centru spa, servicii de masaj în domeniul
sporturilor, servicii de medicină sportive, servicii
de consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de masaj, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere în materie de
sănătate, servicii de sănătate prin hidroterapie,
servicii medicale și de sănătate, furnizare de
informatii referitoare la sanitate, consultanță
profesională în materie de sănătate, servicii
de stațiuni balneare pentru sănătate, servicii
de baie termală pentru sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii balneare
pentru sănătatea şi bunăstarea corpului şi a
spiritului, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de
lungă durată, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02847

(740)

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, ION
CREANGA NR. 106, BL. C1, ET. 4,
AP. 3, CAM. 2, JUDEȚUL IAȘI, IASI,
077080, IAȘI, ROMANIA

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,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente dentare.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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 comerț cu amanuntul si cu
ridicata de produse farmaceutice, medicale.

20/04/2022
BIO-MAR R&D SRL, ALBA IULIA
NR.98, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

───────

R&D BIOMAR
(531)

Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:violet, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Biocide, biocide naturale, antiseptice,
unguente antiseptice, șervețele antiseptice
impregnate, dezinfectanți și antiseptice, ape de
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02849

(740)

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

20/04/2022
MARINA & SANTIS SRL,
STATIUNEA MAMAIA, , JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MG MAPAMOND GROUP
Explore. Dream. Discover.
(531)

Clasificare Viena:
01.17.02; 01.05.23; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, bej, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare a afacerilor pentru hoteluri
din stațiuni turistice, administrare a afacerilor
pentru restaurant, administrarea afacerilor
pentru hoteluri, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, consultanță în afaceri,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță profesională în afaceri, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurant, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,

servicii de consultanță privind administrarea
hotelurilor și managementul hotelier, servicii de
consultanță și asistență în domeniul strategiei
comerciale, servicii de management hotelier
(pentru terți), servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, 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 prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii publicitare pentru hoteluri, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, organizare și
coordonare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, organizarea întâlnirilor
de afaceri, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-line
pe internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, publicare de materiale publicitare online,
publicitate radio și de televiziune, consultanță
privind managementul cluburilor de fitness,
consultanță privind operațiunile comerciale ale
cluburilor de fitness, promovare de competiții
și evenimente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, consultanță privind administrarea
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comercială a cluburilor de sănătate, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, servicii de prelucrare de
date în domeniul sănătății, publicitate online,
servicii de agenții de import și export, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare
la evenimente sportive internaționale, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de consultanță (comercială)
privind deschiderea de francize, servicii de
vânzare cu amănuntul în echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet.
37. Întreținerea navelor, transformarea navelor
(servicii de reparații), dezmembrare de nave,
montare de interioare pentru nave, reparare
și întreținere de nave, servicii de lansare la
apă pentru nave, furnizare de informații privind
construirea de nave, servicii de construcții de
echipamente de apărare pentru nave, reparații
sau întreținere de nave, întreținere și reparații
de coci de nave, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de nave, instalare
de echipament maritim, reparații subacvatice,
sudură pentru reparații, reparații de utilaje,
reparații sau întreținere de mașini și aparate de
încărcare-descărcare, reparații sau întreținere
de aparate și echipamente pentru scufundări,
întreținere și reparații de motoare, reparare
și întreținere de iahturi, construire de iahturi,
instalare de interioare de iahturi, remodelări,
renovări, revizii și reparații de iahturi și bărci,
servicii de construcții navale, servicii de șantier
naval, reparații navale, reparare și întreținere
de echipamente pentru sporturi și fitness,
reparare și întreținere de articole de gimnastică
și sport, servicii de construcții de bazine de
înot, construcție de complexuri cu piscine de
înot, aplicarea de căptușeli în bazinele de înot,
aplicare de tencuială pe suprafețele bazinelor de
înot, întreținerea piscinelor, întreținere și reparații
de echipament sportive.
39. Servicii de turism privind organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism pentru

organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
furnizate de agenții de transport, servicii de
agenții de voiaj pentru călătorii cu omnibuzul,
agenții de rezervare a călătoriilor, rezervări
prin agenții de tururi de oraș, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare oferite de
agenții pentru călătorii cu avionul, servicii
de rezervare oferite de agenții de închirieri
de mașini, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizarea de excursii, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de excursii
și croaziere, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, organizare de
excursii, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de organizare de excursii
pentru turiști, organizare de excursii incluse în
pachetele de vacanță, organizare și rezervare
de excursii, organizare de croaziere, organizare
de tururi, organizare de zboruri, organizare de
expediții, organizarea de călătorii, organizare
de rute turistice, organizarea transportului cu
taxiul, organizarea transportului de pasageri,
organizare de călătorii de afaceri, organizare de
călătorii cu avionul, organizare de călătorii în
străinătate, organizare de călătorii cu autocarul,
organizare de călătorii și croaziere, organizare
și intermediere de călătorii, organizare de
călătorii de vacanță, organizarea transportului de
pasageri cu vapoare, organizarea transportului
de pasageri cu avionul, servicii pentru
organizarea transportului de călători, organizare
și realizare de vizite turistice, organizarea de
călătorii, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de circuite și vizite turistice,
organizarea închirierii de vehicule, organizare și
rezervare de croaziere, organizare și rezervare
de călătorii, agenți pentru organizarea de
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, serviciile de agenție
pentru organizarea de circuite turistice, servicii
de chartere cu ambarcațiuni, iahturi, bărci și
vehicule maritime, depozitare de ambarcațiuni,
iahturi, bărci și de vehicule maritime, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime depozitare de iahturi, descărcare de
nave, furnizare de informații despre servicii
de transport maritim, furnizare de nave
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de croazieră pentru călătorii, furnizarea de
instalații pentru acostarea navelor, încărcarea
containerelor de marfă pe nave, încărcarea în
containere a încărcăturilor navale, încărcarea
navelor, încărcarea navelor cu marfă, închiriere
de containere pentru sectorul transporturilor
navale, închirieri (charter) de vapoare, închirieri
(charter) de iahturi, închirieri de locuri de
acostare pentru nave, închirieri de nave,
localizare și urmărire de transporturi cu nave
(informații referitoare la transporturi), organizare
de transporturi maritime de mărfuri, organizare
transportului aerian, feroviar și maritim de
pasageri, organizarea expedierii de colete
pe cale maritimă sau aeriană, organizarea
serviciilor de transport terestru, maritim și
aerian, organizarea transportului de pachete pe
cale maritime, organizarea transportului terestru,
maritim și aerian, organizarea transporturilor
rutiere, feroviare, maritime și aeriene de
personae, remorcare de nave, remorcare de
nave maritime, remorcare maritime, remorcarea
navelor, salvare de nave, servicii de croazieră pe
iahturi, servicii de expediere a mărfurilor pe cale
maritime, servicii de nave de croazieră, servicii
de remorcare maritime, servicii de reparare
de nave, servicii de rezervare pentru transport
pe cale maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de salvare a vaselor
navale, servicii de tractare maritime, servicii
de transport cu nave de croazieră, servicii de
transport maritim pentru mărfuri, servicii de
transport naval, servicii portuare pentru nave
și bărci, transport de colete pe cale maritime,
transport de mărfuri între porturi maritime,
transport de pasageri cu nave de croazieră,
transport de persoane și de produse pe cale
terestră, aeriană și maritime, transport maritim,
transport maritim containerizat, transport maritim
de mărfuri, transport naval al containerelor de
marfă, transport naval de mărfuri, agenții pentru
organizarea de călătorii.
41. Consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, furnizare
de activități recreative, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, furnizare
de servicii de săli și cluburi de sport, furnizarea
instalațiilor sportive, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de servicii de divertisment, servicii

ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
sport și fitness, organizarea de cursuri de
fitness aerian (aerial fitness), coordonarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de fitness, administrare de centre de fitness,
servicii sportive și de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), servicii oferite
de centrele de fitness, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii de formare
în domeniul fitnessului, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii de consiliere pentru menținerea condiției
fizice (fitness), servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizare
de informații cu privire la domeniul fitness-ului
prin intermediul unui portal online, pregătire
în domeniul fitnessului, consultanță în materie
de fitness, activități sportive și culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportive, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
organizare de turnee sportive, organizare și
coordonare de competiții sportive, îndrumare
sportivă (coaching), educație sportivă, servicii de
educație sportivă, cursuri de pregătire sportivă,
rezervare de instalații sportive, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
servicii de pregătire sportivă, organizarea de
competiții sportive, exploatare de locații sportive,
furnizare de săli de sport, activități sportive
și de recreere, servicii furnizate de cluburi
sportive, organizare de activități sportive și
competiții, organizarea de cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, servicii
de educare sportive, furnizarea de săli de
sport, organizare de antrenamente de sport,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizare de instalații pentru săli de
sport, organizare de cursuri de instruire legate
de sport, închiriere de echipament și instalații
sportive, facilități de înot, instalații pentru înot,
exploatarea de bazine de înot, furnizare de
piscine de înot, furnizare de instalații pentru
bazine de înot, punere la dispoziție de bazine
de înot publice, lecții de înot, organizarea de
cursuri de înot, servicii de agreement, servicii
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
centre despre viața marină (agrement), servicii
de băi publice (piscine), închiriere de piscine,
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servicii pentru complexe de piscine și tobogane
cu apă, parcuri de distracție și tematice, târguri
(cu excepția celor cu scop comercial sau
publicitar), grădini zoologice și muzee, servicii
pentru parcuri sportive, parcuri de distracție,
exploatarea parcurilor acvatice, furnizare de
parcuri acvative, divertisment de tipul parcurilor
acvatice și centrelor recreative, coordonare de
cursuri de întreținere a condiției fizice, servicii de
cluburi de sănătate (antrenamente), organizarea
de cursuri de instruire privind sănătatea,
educație cu privire la sănătatea fizică, formare
privind sănătatea și starea de bine, servicii de
instruire privind sănătatea la locul de muncă,
furnizare de centre de recreere, servicii ale
centrelor de divertisment, servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
ale centrelor educative privind furnizarea de
cursuri de instruire, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre
after-school, educație în domeniul sănătății,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole vizuale, organizare și coordonare de
baluri, organizarea de baluri, organizarea de
evenimente culturale și artistice, pregătire în
sectorul restaurantelor, prezentarea prestaţiilor
live, servicii de divertisment furnizate de
hoteluri, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare de
spații pentru dans, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare de
spații de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de spații pentru parcuri de
distracții.
43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), asigurare de cazare temporară pentru
lucru, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, servicii 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 printrun 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, servicii de 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 banchete, organizare de cazare
temporară, organizare de mese la hoteluri,
organizare și furnizare de cazare temporară,
preparare de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
pentru turiști, servicii 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 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 fastfood, 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
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electronice de informații cu privire la hoteluri,
servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii contractuale de
alimentație, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de cazare
pentru reuniuni, servicii de organizare de
banchete, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (timeshare), închirieri de spații de cazare temporară
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, servicii de rezervare a
locurilor de cazare (time-share), servicii de fast
food la pachet, servicii de fast-fooduri.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
un centru spa, servicii de masaj în domeniul
sporturilor, servicii de medicină sportive, servicii
de consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de masaj, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere în materie de
sănătate, servicii de sănătate prin hidroterapie,
servicii medicale și de sănătate, furnizare de
informatii referitoare la sanitate, consultanță
profesională în materie de sănătate, servicii
de stațiuni balneare pentru sănătate, servicii
de baie termală pentru sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii balneare
pentru sănătatea şi bunăstarea corpului şi a
spiritului, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de
lungă durată, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu.

Clasificare Viena:
05.03.13; 05.05.20; 12.01.01; 12.01.17;
19.01.25; 22.05.01; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: maro (Pantone
729C), verde (Pantone 451C), roz
(Pantone 5035C), verde (Pantone
621C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lumânări din ceară naturală.
8. Cuțite, furculițe și linguri.
21. Articole de bucătărie și veselă, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, sticlărie,
porțelan și ceramică, inele pentru servețele de
masă.
24. Față de masă, șervete de masă din material
textil, șervețele de masă din material textil.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02850

20/04/2022
PAPION MEDIA SRL, STR.
FRUMOASA NR. 54, SC.1, ET.
4, CAM. 1, AP. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010988, ROMANIA

PHILOCALY FOR
HEART & HOME
(531)
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02852

(210)
(151)
(732)

21/04/2022
BERRYWINE SRL, B-DUL
CHISINAU, NR.26, PARTER, BLOC
M 15, SC.A, AP.4, SECTOR 2,
BUCURESTI, 600018, ROMANIA

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2022 02854

21/04/2022
MASTRO LA PIZZA ITALIANA
SRL, STRADA TAZLAULUI
NR.7.C, BL. 2, SC.F, AP.27,
JUDETUL BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PIZZERIA MASTRO EST
la pizza italiana 2020

BERRYWINE BW
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolkice cu exceptia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 25.01.18;
09.07.19
(591) Culori revendicate: verde, rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02855

21/04/2022
GHEORGHE ADELIN BORDÎNC,
BD. 1 DECEMBRIE 1918,
NR.32, SC.B, AP.17, JUDETUL
MEHEDINTI, ORSOVA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

BELLAIR
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Dispozitive electronice pentru inhalarea de
aerosoli cu nicotină, soluții de nicotină lichidă
pentru utilizare în țigări electronice.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02859

21/04/2022
SAHPROD METEOR SRL,
SAT FLOREŞTI NR. 665B, JUD
PRAHOVA, FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2022 02857

21/04/2022
BRILLO INVESTE SRL, SOS.
FABRICA DE GLUCOZA, NR.9B,
CAMERA 5, IN SUPRAFATA
DE 13.47 MP, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 1, AP.102, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

SULTAFORT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
preparate, pastă de tomate și bulion, jeleuri,
gemuri și compoturi.
30. Sosuri (mirodenii), ketchup, muștar.
───────

(210)
(151)
(732)

Allure Remains
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.01; 05.03.20;
05.05.22
(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.
───────

(540)

M 2022 02861

21/04/2022
SAHPROD METEOR SRL,
SAT FLOREŞTI NR. 665B, JUD
PRAHOVA, FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

KETCHAVIT
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
Culori revendicate: galben, roșu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Fructe și legume conservate, congelate,

preparate, pastă de tomate și bulion, jeleuri,
gemuri și compoturi.
30. Sosuri (mirodenii), ketchup, muștar.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02864

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02863

21/04/2022
MANGO TROPICAL SERVICES
SRL, STR. ING. DUMITRU ZOSIMA
NR. 77, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011539, ROMANIA

21/04/2022
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L., ALEEA VOINICULUI
NR. 10, ETAJ 5, AP. 13, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SOPRA
(531)

NP Nuova Plate
- WINE & FOOD (531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.01.18; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), galben (HEX #f7d47e)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
imobiliare,
administrarea
proprietăților
imobiliare, consultanță în domeniul imobiliar,
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
brokeraj în domeniul imobiliar, furnizarea de
informații în domeniul imobiliar, prin orice
metodă, servicii oferite de o agenție imobiliară cu
privire la vânzarea și închirierea apartamentelor,
caselor, clădirilor, spațiilor de birouri, spațiilor
comerciale, servicii de intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de închiriere de apartamente, de
spații pentru birouri.
37. Servicii de construcții.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02866

(210)
(151)
(732)

M 2022 02867

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

(740)

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

21/04/2022
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L., ALEEA VOINICULUI,
NR 10, ETAJ 5, AP. 13, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

21/04/2022
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L., ALEEA VOINICULUI,
NR 10, ETAJ 5, AP. 13, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SOPRA BEACH
(531)

SOPRA HOTELS

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment, recreative si
educationale oferite in cadrul unor plaje, piscine
și locuri de joaca pentru copii, organizare de
concursuri si evenimente cu scop cultural si
educativ.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
inchiriere de scaune, mese, sezlonguri, umbrele
de plaja

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii sportive si de recreere oferite de
o sala de fitness / piscina, organizarea de
evenimente cu scop educativ si/sau recreativ.
43. Servicii de cazare temporara, inchiriere
de sali de conferinte, inchiriere de sali de
evenimente.
44. Servicii de infrumusetare oferite de un salon
de coafura, manichiura și pedichiura, servicii de
masaj.

───────

177

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii ale barurilor, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, furnizare de săli
de conferințe, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering, servicii oferite de
snack-baruri.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
un centru spa, servicii de saună, servicii de
masaj, saloane de frumusețe, servicii de igienă
și frumusețe pentru oameni, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare.

M 2022 02868

21/04/2022
ALEEA GARDEN, STR.
BROSCARI, NR. 108, PARTER,
JUDEȚ ILFOV, BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

───────

AQUA HOUSE & SPA Doftana
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
01.01.09; 07.01.11; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate: alb, verde,
albastruturcoaz, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere, cazare temporară, servicii
de cazare pentru evenimente, rezervare de
cazare la hotel, servicii oferite de agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de
locuri cazare pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, închirieri
de spații de cazare temporară, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de recepție pentru
cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), rezervări la restaurant, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în

(210)
(151)
(732)

M 2022 02870

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A,
PARTER, SPAȚIUL ADMINISTRATIV
A2, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

21/04/2022
MAGIC GAMES AB SRL, CALEA
FLOREASCA, NR. 55, BIROUL
102E, ETAJ 1, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Magic SALA DE JOCURI
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 17.02.01; 26.04.01;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
Culori revendicate: rosu, negru, argintiu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Operarea de săli de jocuri de noroc,
și anume exploatarea de aparate de tip
slot-machine și rulete electronice în locații
specializate (spații special amenajate) în care
clienții au posibilitatea să participe la joc și
să plaseze pariuri, furnizarea de servicii de
pariuri în cotă fixă, de jocuri de noroc, atât
în spaţii fizice, cât și pe platforme online, pe
site-uri web dedicate activității de jocuri de
noroc online, furnizare de săli pentru aparate
de jocuri tip slot-machine, organizarea de loterii/
tombole, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02872

(740)

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP. 1,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

21/04/2022
VERDINO GREEN FOODS
SRL, DN1, KM 392+600, COM.
GALDA DE JOS, OIEJDEA, ALBA,
ROMANIA

(540)

unt, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de lapte fermentaţi, înlocuitori de
frișcă pentru băuturi, lapte de orez (înlocuitor de
lapte), frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), înlocuitori de lapte pe bază de plante,
băuturi pe bază de ovăz (înlocuitor de lapte),
lapte de cânepă destinat utilizării
ca înlocuitor de lapte, înlocuitori de lapte, nu pe
bază de produse lactate, băuturi pe bază de soia
utilizate ca înlocuitori de lapte, înlocuitor de frișcă
lichidă sau praf pentru cafea, fără conținut de
lapte, frișcă vegetală, băuturi pe bază de lapte
de cocos, băuturi pe bază de lapte de migdale,
băuturi pe bază de lapte de arahide, deserturi pe
bază de lapte artificial, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de cafea.
30. Înlocuitor de cremă, înlocuitor de înghețată,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, inlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, băuturi pe
bază de înlocuitori de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de înghețată, băuturi pe
bază de ciocolată cu lapte, băuturi din cacao gata
preparate, și băuturi pe bază de cacao, deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi
preparate (produse de patiserie), înghețată care
nu e preparata din produse lactate, băuturi pe
bază de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, băuturi pe bază de cafea cu conținut de
lapte.
───────

Mr Plantel
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 29.01.02;
29.01.05
(591) Culori revendicate: crem (Pantone
7677C), mov (Pantone 9140C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, înlocuitori de
smântână, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
179
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02873

(210)
(151)
(732)

M 2022 02875

ALACARTE IP SRL, STR. ALEEA
FETESTI, NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740)

ALACARTE IP SRL, STR. ALEEA
FETESTI, NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

21/04/2022
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L., STR. ALEEA VOINICULUI,
NR. 10, ETAJ 5, AP. 13, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

21/04/2022
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L., STR. ALEEA VOINICULUI,
NR. 10, ETAJ 5, AP. 13, JUD.
CONSTANŢA, COMSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SOPRA OLIMP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 06.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcţii.
───────

SOPRA RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 06.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, gestionarea proprietăţilor
imobiliare,
administrarea
proprietăţilor
imobiliare, consultanţă în domeniul imobiliar,
evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
brokeraj în domeniul imobiliar, furnizarea de
informaţii în domeniul imobiliar, prin orice
metoda, servicii oferite de o agenţie imobiliară cu
privire la vanzarea si inchirierea apartamentelor,
caselor, cladirilor, spatiilor de birouri, spatiilor
comerciale, servicii de intermediere pentru
închirierea de proprietati imobiliare, servicii
de gestiune imobiliara pentru ansambluri de
locuinte, servicii de închiriere de apartamente, de
spatii pentru birouri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02876

(210)
(151)
(732)

M 2022 02877

ALACARTE IP SRL, STR. ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

ALACARTE IP SRL, STR. ALEEA
FETESTI, NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

21/04/2022
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L., STR. ALEEA VOINICULUI,
NR. 10, ETAJ 5, AP. 13, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

21/04/2022
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L., STR. ALEEA VOINICULUI,
NR. 10, ETAJ 5, AP. 13, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SOPRA RESORT
(531)

SOPRA RESTAURANT

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 06.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, gestionarea proprietatilor
imobiliare,
administrarea
proprietatilor
imobiliare, consultanta in domeniul imobiliar,
evaluarea proprietatilor imobiliare, servicii de
brokeraj in domeniul imobiliar, furnizarea de
informatii in domeniul imobiliar, prin orice
metoda, servicii oferite de o agentie imobiliara cu
privire la vanzarea si inchirierea apartamentelor,
caselor, cladirilor, spatiilor de birouri, spatiilor
comerciale, servicii de intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
de gestiune imobiliara pentru ansambluri de
locuinte, servicii de închiriere de apartamente, de
spatii pentru birouri.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 06.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02879

(210)
(151)
(732)

21/04/2022
YOUSSEF BADAWI, STR. CPT.
JUVERNEANU, NR. 45, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M 2022 02880

21/04/2022
MACROMEX SRL, CALEA
DOROBANTI NR.32, CALDIREA
CORP B, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

Azuris
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

Eyeball Gummy

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 02.09.04
(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu,
gri,verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Dulciuri-jeleuri.
35. Servicii de agenţii de import-export, servicii
de comerţ, vânzarea cu amănuntul sau/şi cu
ridicata, inclusiv online, a bunurilor, respectiv
dulciuri-jeleuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02881

21/04/2022
STRATEGIC PRODUCTION &
RENTALL SRL, STR. POPA TATU,
NR.68, PARTER, AP.1, CAMERA 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010806,
ROMANIA

CAFEA CU VISE
(531)
182

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 11.03.04
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(591)
(511)

Culori revendicate:alb, negru, rosu, gri
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații, telecomunicatii,
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, comunicații peerto-peer, comunicații prin radio, comunicații prin
rețele electronice, comunicații mobile radio,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații radio, emisiuni de știri (transmisii),
transmisie de date, sunete și imagini prin sateliți,
transmisie de date, sunet și imagini prin satelit,
transmisie de date prin intermediul sateliților de
comunicare, transmisie continuă (streaming) de
evenimente de sporturi electronice, transmisie
de date, sunete și imagini prin satelit, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmisie de filme video, transmisie de
imagini prin satelit, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
intermediul sistemelor de comunicații video,
transmisie de informații prin radio, transmisie de
informații prin rețele de comunicații electronice,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele optice de telecomunicație, transmisie
de informații prin teleimprimator, prin satelit,
transmisie de informații prin rețele electronice
de comunicație, transmisie de informații în
domeniul audiovizual, transmisie de informații
și imagini referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmisie de la distanță
de date prin intermediul telecomunicațiilor,
transmisie de la distanță de semnale audio
prin mijloace de telecomunicații, transmisie de
mesaje text asistată de calculator, transmisie
de mesaje și imagini, transmisie de pachete de
date și imagini, transmisie de sunet asistată de
calculator, transmisie de știri la organizațiile care
difuzează știri, transmisie de știri și informații
de actualitate, transmisie de sunet prin satelit,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie de
sunet, imagine și informații, transmisie de sunet,
imagine, semnal și date prin cablu, transmisie
de sunete prin mijloace electronice, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunete prin satelit, transmisie
de sunete și imagini prin satelit, transmisie
digitală de voce, transmisie prin satelit de sunete,
imagini, semnale și date, transmisie securizată
de date, sunete sau imagini, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție

(transmisie) de informații din bazele de date prin
intermediul rețelei de telecomunicații, transmisie
și recepție prin radio, transmisii audio prin
satelit, transmisii de date, transmisii prin satelit,
transmitere de conținut audio și video prin satelit,
transmitere de date prin satelit, transmitere
de date, mesaje și informații, transmitere de
informații în materie de produse farmaceutice,
de medicină și de igienă, transmitere de
informații în scopuri casnice, transmitere de
informații în scopuri de afaceri, transmitere de
mesaje prin mijloace audiovizuale, transmitere
de mesaje prin mijloace electronice, transmitere
de mesaje, date și conținut prin internet și alte
rețele de comunicații, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere de sunete, imagini, semnale și
date în rețea, transmitere de înregistrări audio
și video în rețele, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
transmiterea de programe de televiziune prin
sateliți spațiali, videoconferință.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
activități de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, activități sportive și culturale,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), ateliere recreative, ateliere
organizate în scopuri culturale, audiție pentru
concursuri televizate de talente, concerte
muzicale pentru televiziune, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, coordonare
de festivaluri de film, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, distribuție de
filme, divertisment, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, informații în materie de divertisment,
divertisment difuzat prin tv fără fir, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
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de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment online, divertisment pe internet, divertisment
muzical, divertisment prin filme, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment radiofonic,
divertisment sub formă de televiziune
pe telefonul mobil, divertisment televizat,
educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, educație și instruire,
proiecții de filme cinematografice, fotoreportaje,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de conținut
audio online nedescărcabil, furnizare de
divertisment prin intermediul podcasturilor,
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
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de știri referitoare la
sport, furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, furnizarea de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
cinematografice, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, montaj de producții
de divertisment lejer, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de activități de divertisment, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de concursuri muzicale, organizare de competiții,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment

și evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, 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 festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole de
divertisment, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de webinare,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și prezentare
de spectacole de divertisment în domeniul
stilului și modei, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor, planificarea de piese de teatru și
de spectacole muzicale, pregătire de programe
de divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de știri pentru cinema, pregătire
de emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, pregătirea de programe documentare
pentru cinema, pregătirea programelor de știri
pentru difuzare, prezentare de filme, pregătirea
subtitrărilor pentru filme, producție audio, video
și multimedia și fotografie, prezentare de piese
de teatru, prezentare de filme cinematografice,
prezentări audiovizuale, prezentări de filme
în scopuri educative, producere de emisiuniconcurs pentru televiziune, producție de
documentare, producție de documentare
cinematografice, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, producție
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, producție de programe radiofonice
și de televiziune, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment
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cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, programe
de televiziune prin cablu (programare), producție
de spectacole muzicale, seriale de televiziune
prin satelit, servicii culturale, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment muzical animat, servicii de
divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de divertisment furnizate prin telefon,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment de tipul
reprezentațiilor cinematografice, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază
de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
furnizate prin transmisii continue online, servicii
de divertisment pentru potrivirea utilizatorilor cu
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări
audio și video, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de prezentare audiovizuală în
scopuri recreative, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii
de spectacole în direct, servicii educative și
de instruire, servicii de sporturi electronice,
servicii de videotecă, servicii jurnalistice,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
spectacole de televiziune prin satelit.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02883

21/04/2022
LUMINIȚA VELCIU, STR. MATEI
BASARAB NR.83, BL. L117,
SC.1, ET.2, AP.9, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

LUMINITA DE LA
MIEZUL NOPTII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02885

(740)

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

21/04/2022
POWER HEALTH HELLAS AEBE,
METAMORFOSI, 59 DELIGIANNI
STREET, ATTIKIS, 14452, GRECIA

(540)

POWER OF NATURE From
the pharmacy of nature
to your local pharmacy

───────

(531)
(591)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11; 01.15.14;
29.01.13
Culori revendicate: verde, albastru, alb
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, parfumerie, uleiuri
esențiale,
produse cosmetice, loțiuni pentru păr, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, săpunuri.
5. Preparate farmaceutice şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
alimente pentru sugari, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
substante dietetice adaptate pentru scopuri
medicale.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea , făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi de
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02886

21/04/2022
BIOEEL MANUFACTURING SRL,
STR. BEGA, NR.5D, JUDETUL
MUREŞ, TARGU MURES, 540390,
MUREȘ, ROMANIA

Imuneel
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02888

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

21/04/2022
CONSECUTIV SRL, ALEEA
TUDOR NECULAI, NR. 19,
CAMERA 1, BL. 945, ET. PARTER,
AP. 4, JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

CORTIS
(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 antifrecare, 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,
bare pentru balustradele metalice, coşuri
metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, balize metalice, neluminoase, nicovale
de banc, grinzi metalice / traverse metalice,
rotile metalice pentru pat, clopote pentru
animale, clopote, dispozitive metalice de
fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, beriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri
metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / hamuri
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
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colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
construcţii din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice / legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuşti metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporţi metalici pentru butoaie, oţel
turnat, fontă de oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, lanţuri pentru vite, plafoane
metalice, celţiu (hafniu) celtium / hafniu (celţiu),
materiale metalo-ceramice, lanţuri metalice,
contraşine metalice pentru căile ferate / şină
de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru găini,
forme metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte, sonerii
de uşă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile de
la intrare, mânere metalice pentru uşi, tăblii

metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
tocuri de uşi din metal / rame de uşi din metal,
fitinguri metalice pentru uşi, încuietori metalice
pentru uşi, uşi metalice, ţevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată / ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată / conducte
şi ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, garduri metalice pentru morminte,
bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice pentru bastoane,
inele de etanşare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanşare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(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
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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,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, metale piroforice, şine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri, material

metalic pentru calea ferată, traverse metalice
de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcţii, din metal,
plăcuţe de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale de
armare din metal pentru construcţii, materiale
de armare din metal pentru curele de maşini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice / stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru 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,
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, uşi pliante din metal, grilaje de
metal pentru şemineu, opritoare metalice, benzi
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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, cositor, foiţă de staniu, ambalaje din
tablă de cositor, tablă de cositor, fier titan /
ferotitan, titan, tombac, cavouri metalice, plăci
funerare metalice, stele funerare metalice, cutii
de scule din metal, goale, dulapuri pentru scule
din metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe,
din metal, paleţi de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă
din metal comun, ţesătură metalică/ pânză
metalică, dispozitive de întindere a sârmei
(legături de tensiune), sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, frânghii de
sârmă, lucrări de artă din metal comun, zinc,
zirconiu, pergole metalice pentru horticultură/

schelet metalic, legături/coliere de siguranță
din metal, pubele de gunoi din metal, altele
decât pentru uz medical, cupe comemorative din
metal comun, cupe pentru premiere din metal
comun, învelișuri speciale pentru manipularea și
transportul buteliilor metalice de gaz comprimat,
pubele metalice de reciclare a deșeurilor,
etichete metalice pentru haine, aplicabile prin
coasere, etichete metalice adezive pentru genți,
elemente de pardoseli flotante metalice, schelet
metalic, materiale de construcții și elemente
din metal, grinzi de fier sau oțel, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, fier, articole de fierărie,
piulițe, buloane și brățări metalice, cabluri, fire
și lanțuri, din metal, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, articole de
ambalat, de învelit și de balotat, din metal,
structuri și construcții metalice transportabile,
sere metalice, sere din metal prefabricate, sere
transportabile din metal, sere transportabile din
metal de uz gospodăresc, sere sub formă de
structuri metalice fixate, sere din metal care
sunt structuri fixe de construcții, hale metalice
pentru depozitare, cornișe metalice, structuri
metalice, țesături metalice, cupole metalice,
planșee metalice, portaluri metalice.
19. Coloane publicitare, nemetalice, plută
aglomerată
pentru
construcţii,
bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), sticlă alabastru, alabastru,
corniere, nemetalice, acvarii (structuri), pietriş
pentru acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare
(structuri), nemetalice, plăci de blindaj,
nemetalice, uşi blindate, nemetalice / uşi armate,
nemetalice, piatră artificială, azbociment,
mortar de azbest, asfalt, pavaj de asfalt,
voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice / traverse nemetalice,
instalaţii pentru parcarea bicicletelor, nemetalice,
lianţi pentru fabricarea brichetelor / lianţi
pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, bitum, 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, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
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pentru lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice /
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, 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,
nemetalice, tencuieli 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, nemetalice / 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,
plase împotriva insectelor, nemetalice, 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, plăcuţe 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
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
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, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse 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,
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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, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcţii),
pardoseli din plăci, nemetalice, 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 vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
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, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice,
elemente de pardoseli flotante nemetalice,
nisip pentru joaca copiilor, sere nemetalice,
sere transportabile nemetalice, cadre nemetalice
pentru sere, sere confecționate din lemn,
sere (structuri) din materiale nemetalice, sere
prefabricate, nu din metal, sere modulare, nu
din metal, sere transportabile nemetalice de uz
casnic.
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,
pânze pentru vele, frânghii pentru tractarea
maşinii, fibre de carbon pentru utilizare la

produsele textile, lână cardată, fibră din nucă
de cocos, lână pieptănată, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi de
bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
cearşafuri pentru acoperit împotriva prafului /
cârpe de protecţie pentru podele sau mobilă,
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, 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, 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,
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,
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, sfoară pentru bici,
aşchii de lemn, lână de lemn, smocuri de lână,
lână tratată sau brută, benzi pentru împachetare
sau legare, nemetalice, legături/coliere de
siguranță din materiale nemetalice, produse
confecționate din produse textile și fibre, frânghii
și sfori, copertine (prelate), prelate de camuflaj,
prelate pentru corturi, marchize și prelate, prelate
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(pentru nave), învelișuri impermeabile (prelate),
prelate pentru vehicule (neajustate), prelate (nu
pentru nave), prelate (copertine) pentru vehicule,
acoperitoare de genul prelatelor, prelate pentru
bazine de înot, foi de acoperire impermeabile
(prelate), prelate pentru piscine spa, neajustate,
prelate din plastic cu utilizări multiple, folii din
materiale plastice folosite ca prelate, fibre textile
brute și înlocuitori, materiale pentru umplere
și capitonare, acoperire din plastic destinată
utilizării ca protecție împotriva stropirii, folii
de hârtie pentru protecția împotriva stropirii,
pânze de protecție împotriva prafului, pânză
de sac pentru perdele de aeraj, pânză groasă
pentru înfășurat plante, suporturi suspendate din
frânghie pentru plante.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02891

(740)

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

───────

21/04/2022
DENES KAPUSI, STRADA
BETHLEN GABOR, NR. 48 A,
JUDEȚ HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA
DOMOKOS SZEKERES, STRADA
ORBAN BALAZS, NR. 59,
JUDEȚ HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(540)
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02890

21/04/2022
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

MIRLEXO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

ABC IMPEX
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 24.15.02
(591) Culori revendicate: roșu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ambalaje de carton, articole din carton și
carton ușor, articole din carton și carton ușor,
imprimate, ambalaje de protecție din carton
și carton ușor, ambalaje de carton imprimate,
recipiente din carton, după specificația clientului,
ambalaje de carton, clasificate după domeniul
de utilizare, cutii din carton pentru sticle de
vin, cutii din carton pentru televizoare, ambalaje
din carton, flexibile, căptușite cu polietilena
(PE), pentru lichide, cutii din carton, cutii din
carton, cu mânere pentru cărat, cutii din carton,
combinate, cutii rotunde sau ovale, din carton
sau carton ușor, cutii din carton, tip carcasă și
sertar, cutii din carton sau carton ușor, cutii din
carton sau carton ușor, cerate, pentru alimente
și băuturi, cutii din carton, lipite, cutii din carton,
cu sigilare la cald, cutii din carton fibrolemnos,
cutii, vase și alte articole din carton ondulat
sau carton ușor ondulat, cutii din carton sau
carton ușor, cu înveliș protector, cutii și lăzi
din carton ondulat dublate în interior, hârtie de
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împachetat și materiale de ambalat din hârtie,
produse din hârtie pentru ambalaj, ambalaje din
hârtie transparentă, ambalaje din hârtie cretată,
ambalaje din hârtie stratificată, ambalaje din
hârtie cartonată, ambalaje din hârtie caserata,
cutii din carton pentru eșantioane medicale,
cutii din carton sau carton ușor, pentru stilouri,
cutii din carton pentru flori, cutii din carton
pentru expedieri poștale, cutii din carton pentru
articole de îmbrăcăminte, cutii din carton pentru
pantofi, cutii din carton pentru mașini automate
de umplere și ambalare, cutii din carton pentru
produse cosmetice, cutii din carton sau carton
ușor, pentru industria farmaceutică, cutii de
prezentare din carton sau carton ușor, cutii
din carton sau carton ușor, pentru camere
video și accesorii, cutii din carton fibrolemnos
pentru industria farmaceutică, saci și sacoșe din
hârtie, pentru ambalare, saci din hârtie cerată
transparentă, ambalaje, din hârtie și carton,
pentru produse alimentare, cutii din carton sau
carton ușor, pentru industria alimentară, cutii din
carton sau carton ușor, pentru livrări de pizza,
cutii din carton fibrolemnos pentru industria
alimentară.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
publicitate și publicitate online pentru produsele
din domeniul de activitate, servicii publicitare,
de marketing și promoționale, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, servicii de asistență
comercială, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, toate aceste servicii
în legătură cu: ambalaje de carton, articole din
carton și carton ușor, articole din carton și carton
ușor, imprimate, ambalaje de protecție din carton
și carton ușor, ambalaje de carton imprimate,
recipiente din carton, după specificația clientului,
ambalaje de carton, clasificate după domeniul
de utilizare, cutii din carton pentru sticle de
vin, cutii din carton pentru televizoare, ambalaje
din carton, flexibile, căptușite cu polietilena
(PE), pentru lichide, cutii din carton, cutii din
carton, cu mânere pentru cărat, cutii din carton,
combinate, cutii rotunde sau ovale, din carton
sau carton ușor, cutii din carton, tip carcasă și
sertar, cutii din carton sau carton ușor, cutii din
carton sau carton ușor, cerate, pentru alimente
și băuturi, cutii din carton, lipite, cutii din carton,
cu sigilare la cald, cutii din carton fibrolemnos,
cutii, vase și alte articole din carton ondulat
sau carton ușor ondulat, cutii din carton sau

carton ușor, cu înveliș protector, cutii și lăzi
din carton ondulat dublate în interior, hârtie de
împachetat și materiale de ambalat din hârtie,
produse din hârtie pentru ambalaj, ambalaje din
hârtie transparentă, ambalaje din hârtie cretată,
ambalaje din hârtie stratificată, ambalaje din
hârtie cartonată, ambalaje din hârtie caserata,
cutii din carton pentru eșantioane medicale,
cutii din carton sau carton ușor, pentru stilouri,
cutii din carton pentru flori, cutii din carton
pentru expedieri poștale, cutii din carton pentru
articole de îmbrăcăminte, cutii din carton pentru
pantofi, cutii din carton pentru mașini automate
de umplere și ambalare, cutii din carton pentru
produse cosmetice, cutii din carton sau carton
ușor, pentru industria farmaceutică, cutii de
prezentare din carton sau carton ușor, cutii
din carton sau carton ușor, pentru camere
video și accesorii, cutii din carton fibrolemnos
pentru industria farmaceutică, saci și sacose din
hârtie, pentru ambalare, saci din hârtie cerată
transparentă, ambalaje, din hârtie și carton,
pentru produse alimentare, cutii din carton sau
carton ușor, pentru industria alimentară, cutii din
carton sau carton ușor, pentru livrări de pizza,
cutii din carton fibrolemnos pentru industria
alimentară.
42. Creare și mentinere site web.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02897

22/04/2022
DAMIAN CONSTANTIN, STR.
ION SION NR. 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA
RAREȘ-MIHAI MĂRĂCINE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 30, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
012061, ROMANIA

(540)

M 2022 02900

24/04/2022
LEVEL 444 ONLINE STORE
S.R.L., STRADA IZBICENI NR.
169, PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013254, ROMANIA

level444
(531)

META COCKTAILS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.03.02; 10.03.01;
05.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil pentru utilizare în
legătură cu furnizarea unei platforme digitale
pentru licitații de artă digitală, criptocolecționabile, jetoane nefungibile și alte piețe de
jetoane de aplicație, software descărcabil pentru
utilizare în furnizarea de informații pentru artă
digitală, cripto-colecționare, jetoane nefungibile
și alte jetoane de aplicație.
42. Furnizare de consultanță tehnologică
în
domeniul
activelor
digitale,
criptocolecționabilelor, jetoane nefungibile și alte
jetoane de aplicație, criptomonedă, monedă
virtuală, jetoane digitale, monedă digitală,
jetoane de aplicații descentralizate și active
bazate pe blockchain, software ca serviciu și
platformă ca serviciu care oferă software pentru
utilizarea în legătură cu furnizarea unei platforme
digitale pentru navigarea prin artă digitală,
obiecte criptocolecționabile, jetoane nefungibile
și alte jetoane de aplicație și piețe de jetoane
nefungibile și licitații.
───────

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.14; 27.07.01; 15.07.01
(591) Culori revendicate: portocaliu,
albastru,alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Roți de mașini, roboți de bucătărie electrici
pentru alimentele bebelușilor, joystick-uri sub
formă de piese de aparate, altele decât pentru
aparate de jocuri, imprimante 3D, imprimante cu
impact (aparate), imprimante offset, imprimante
pentru coduri de bare (mașini), stilou de
imprimare în 3D, aparate electrice automate
pentru sudare, aparate electrice de lipire,
aparate electrice de sigilat pungi, aparate
electrice de sudură, aparate electrice de tuns
iarba, aparate electrice pentru uși automate,
aparate pentru aplicarea etichetelor cu cod de
bare, aparate storcătoare de fructe, feliatoare
de legume (aparate), mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru
fixat și asamblat, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de
șlefuit, mașini și aparate electrice de polizat,
mixere (aparate pentru bucătărie), ascuțitori
electrice, aspiratoare cu mâner electrice,
aspiratoare electrice, aspiratoare electrice de
uz casnic, bătătoare electrice, bormașini
robotizate electrice de mână, ciocane de
lipit electrice, ciocane electrice de mână,
cricuri electrice, cuțite de bucătărie electrice,
cuțite electrice, cuțite electrice pentru pâine,
cuțite electrice pentru pizza, deschizătoare
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electrice de conserve, dispozitive de închidere
pentru ferestre, electrice, dispozitive de șlefuit
electrice, dispozitive electrice de tăiat gardul
viu, dispozitive electrice de închidere pentru
uși, dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
dispozitive electrice de acționare a porților,
dispozitive electrice pentru grădinărit, ferăstraie
electrice, ferăstraie cu lanț electrice, foarfece
electrice, freze (unelte electrice), mașini de
călcat electrice, mașini de găurit portabile
(electrice), mașini de cosit (electrice), maşini
de tocat carnea, electrice, mașini de tocat
(electrice) de uz casnic, mașini electrice
de cusut, mașini electrice de tăiat iarba,
mașini electrice pentru ascuțit, mașini electrice
pentru feliat, mașini electrice pentru zdrobirea
gheții, mașini pentru măcinat (electrice), minișurubelnițe electrice, mixere electrice de uz
casnic, aspiratoare, aspiratoare fara cablu,
aspiratoare pentru automobile, aspiratoare de
uz casnic, dispozitive pneumatice de închidere
a ușilor, sistem electronic de închidere de
uși, dispozitive de închidere pentru ferestre,
hidraulice, dispozitive de închidere pentru
ferestre, pneumatice, dispozitive electrice pentru
deschiderea și închiderea portierelor la vehicule
terestre, dispozitive hidraulice pentru închiderea
sau deschiderea porților (organe de mașini),
dispozitive hidraulice pentru deschiderea
sau închiderea ușilor (organe de mașini),
dispozitive pentru deschiderea ferestrelor
(electrice), dispozitive pentru deschiderea ușilor,
hidraulice, dispozitive pentru deschiderea ușilor,
pneumatice, dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, dispozitive pentru
deschiderea ferestrelor, pneumatice, dispozitive
pneumatice pentru deschiderea și închiderea
ușilor (organe de mașini), mecanisme de
deschidere și închidere, sisteme electrice de
deschidere a ușilor, unelte de deschidere forțată
(unelte electrice).
9. Lacăte electronice, lacăte inteligente, sonerii
de ușă, electrice, player portabil multimedia,
playere multimedia, proiectoare multimedia,
sisteme de navigație multimedia pentru
vehicule, software de calculatoare pentru comerț
electronic, software de comerț electronic și
de plăți electronice, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru comerț prin
intermediul unei rețele globale de comunicații,
camere web, carduri de memorie usb pentru
lansarea automată a adreselor url ale siteurilor web preprogramate, servere pentru
găzduirea site-urilor web, software de dezvoltare
a unui site web, lanternă magică, lanternă
de semnalizare cu laser pentru salvare,
oglinzi de semnalizare, oglinzi de inspecție,

antene radio, pagere radio, aparate de radio
pentru vehicule, radio cu ceas deșteptător,
radiocasetofoane, radiocasetofoane portabile,
radiouri de vehicule, cântare pentru bebeluși,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive pentru ascultarea și
supravegherea bebelușilor, dispozitive video
de monitorizare a bebelușilor, ochelari de
vedere pentru copii, software educațional
de calculator pentru copii, dispozitive de
protecție pentru dinți, articole de îmbrăcăminte
rezistente la foc, articole de îmbrăcăminte pentru
protecția împotriva leziunilor, îmbrăcăminte de
protecție împotriva focului, încălțăminte de
protecție pentru prevenirea accidentelor sau
leziunilor, încălțăminte de protecție (împotriva
accidentelor sau vătămării), încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor, radiațiilor și
focului, încălțăminte de protecție, cântare pentru
determinarea procentului de grăsime corporală,
de uz casnic, dispozitive de testare pentru
tensiune, cleme nazale pentru scafandri și
înotători, jocuri de calculator descărcabile,
jocuri de noroc pe calculator, programe pentru
jocuri pe computer, jocuri video pe discuri
(software de calculator), joystick-uri pentru
calculatoare, nu pentru jocuri video, microfoane
pentru aparate de jocuri electronice portabile,
microfoane pentru aparate de jocuri video de
larg consum, monitoare pentru aparate de jocuri
electronice portabile, monitoare pentru aparate
de jocuri video de larg consum, monitoare pentru
aparatele de jocuri video de tip arcade, programe
de jocuri informatice multimedia interactive,
programe de jocuri video, software pentru jocuri
de realitate virtuală, software pentru jocuri,
magneti, benzi magnetice, cititoare de benzi
magnetice, magneți de pus pe frigider, magneți
decorativi, pixuri magnetice, ochelari, ochelari
3d, ochelari 3d pentru televizor, ochelari cu
cameră video, ochelari cu lentile polarizate,
ochelari de citit, ochelari de înot, ochelari
de protecție anti-aburire., ochelari de realitate
virtuală, ochelari de sport, ochelari inteligenți,
rame de ochelari, rame de ochelari fără brațe,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
suporturi pentru ochelari, tocuri de ochelari,
laptopuri, laptopuri convertibile, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi de răcire pentru laptopuri,
stații de andocare pentru laptop, încărcătoare
de baterii pentru laptop-uri, imprimante portabile
fără fir de utilizat cu laptopuri și dispozitive
mobile, imprimante portabile fără fir pentru
utilizare cu laptopuri și dispozitive mobile, cabluri
usb, adaptoare usb, memorii usb, încărcătoare
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usb, memorii usb (neînregistrate), carduri de
memorie usb, carduri pentru porturi usb, unități
flash usb cu microconectoare usb compatibile cu
telefoanele mobile, cabluri usb pentru telefoane
mobile, încărcătoare usb adaptate pentru priza
brichetei auto, adaptoare video, amplificatoare
video, aparate pentru comunicații video, aparate
video, aparate video interactive, aparatură
pentru videoconferințe, aplicații de calculator
pentru navigația audio-video a mașinii, camere
video 360º, camere video de bord, camere video
de securitate, camere video de supraveghere,
camere video digitale, camere video pentru
conferință, camere video pentru telefoane
inteligente, camere video pentru vehicule,
camere video portabile, căști pentru jucat jocuri
video, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști de realitate virtuală adaptate pentru folosire
la jocuri video, imprimante video, interfoane cu
afișaj video, monitoare video, monitoare pentru
videoconferințe, playere video digitale, video
recordere, videocasetofoane, videoproiectoare,
videotelefoane, ceasuri inteligente, suporturi
pentru imprimantă, cabluri pentru imprimante,
imprimante, imprimante color cu laser,
imprimante color, imprimante color digitale,
imprimante cu ieșire integrată, imprimante cu jet
de cerneală, imprimante de bilete, imprimante
optice, imprimante pentru calculator, imprimante
scaner, scanere 3d portabile, scanere, scanere
electronice, scaner de mână, scanere pentru
coduri de bare, scanere cu intrare și ieșire
digitală, camere de bord, camere de 360º,
camere de filmat, camere fotografice, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi fara fir, tastaturi pentru tablete,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști, căști audio, căști cu
microfon pentru comunicații, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști cu microfon
pentru telefoane inteligente, căști de protecție,
căști de protecție pentru motocicliști, căști
de protecție pentru cicliști, căști de protecție
pentru sport, căști de protecție pentru copii,
căști de protecție pentru șoferii, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, casti fara
fir, căști fără fir folosite cu telefoane mobile,
căști fără fir pentru calculatoare tabletă, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, căști inear, căști pentru aparate electronice portabile
pentru jocuri, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, cutii pentru căști, prize duble pentru
căști, seturi de căști pentru telefoanele mobile,
brățări inteligente, brățări de identificare codate
electronic, brățări conectate (instrumente de
măsură), brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, sisteme de

închidere electronice, mecanisme de închidere
fără fir, aparate de închidere centralizată a
ușilor, dispozitive de închidere electronice pe
bază de cartelă, aparate de control la distanță
pentru deschiderea și închiderea portierelor
de vehicule, aparate de control la distanță
pentru deschiderea și închiderea ușilor, boxe,
boxe stereo, boxe portabile, boxe de monitor,
boxe de calculator, boxe fara fir, busole,
busole magnetice, echipament de navigație,
busole, rame foto digitale, portofele electronice
descărcabile.
10. Aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, aparate pentru activitatea
sexuală, articole pentru activitatea sexuală,
dispozitive
pentru
activitatea
sexuală,
instrumente ajutătoare pentru sex, păpuși
gonflabile (păpuși sexuale), penisuri artificiale
sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, stimulente sexuale pentru adulți,
vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, vibratoare sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, aleze
pentru bebeluși, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate pentru
alăptarea bebelușilor, articole pentru alăptarea
bebelușilor,
dispozitive
pentru
alăptarea
bebelușilor, biberoane pentru bebeluși, suzete
pentru bebeluși, suzete și tetine pentru
bebeluși, aleze pentru copii mici, suzete pentru
copii, dispozitive pentru îndreptarea dinților
(aparate ortodontice), părți artificiale pentru dinți,
irigatoare nazale, irigatoare nazale, electrice,
dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic, dușuri vaginale,
încălțăminte ortopedică, inserții ortopedice
pentru încălțăminte, tălpi pentru încălțăminte
(ortopedice), jucării erotice, pulsometre, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, dispozitive electronice
pentru înregistrarea saturației de oxigen în
sânge, monitoare electronice pentru controlul
saturației de oxigen în sânge, truse pentru teste
medicale pentru monitorizarea diabetului, care
pot fi folosite la domiciliu, aparate inimă-plămân
artificial, aspiratoare nazale.
11. Faruri de vehicule, faruri pentru motociclete,
becuri cu halogen, becuri cu led, becuri cu
led pentru automobile, becuri de far, becuri de
iluminat, becuri de lămpi, becuri fluorescente,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție pentru
vehicule, becuri pentru indicatoare de direcție de
biciclete, becuri pentru panoul de bord, becuri
pentru proiectoare, aparate pentru încălzirea
biberoanelor pentru bebeluși, aparate electrice
de încălzire a mâncării pentru bebeluși, aparate

196

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

pentru încălzirea mancării pentru bebeluși,
capace de wc pentru copii, sterilizatoare pentru
periuțe de dinți, dușuri, dușuri portabile, dușuri
electrice, dușuri manuale, dușuri (instalații de
baie), capete de pulverizare pentru dușuri,
furtunuri de duș pentru dușuri manuale, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, încălzitoare
de căni cu alimentare la usb, ventilatoare de
birou cu alimentare la usb, umidificatoare cu
alimentare prin usb pentru uz casnic, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la usb.
12. Jante, jante pentru roți, jante de roți pentru
vehicule, jante pentru roți pentru autovehicule,
jante de roți pentru motociclete, piulițe de jante
pentru roți de vehicule, jante pentru roți de
biciclete și vehicule pe două roți, ștergătoare
de faruri, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
roți, roți de vehicule, roți pentru motociclete, roți
de automobile, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, oglinzi retrovizoare de
exterior, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare pentru vehicule, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru bebeluși,
dispozitive de transport cu roți, pentru bebeluși,
hamuri de siguranță pentru vehicule, pentru
scaune auto tip scoică pentru bebeluși, scaune
auto portabile pentru bebeluși, biciclete pentru
copii, cărucioare mici pentru transportul copiilor,
cărucioare pentru copii, cărucioare pliabile
pentru copii, hamuri de siguranță pentru copii,
pentru mașină, sisteme de siguranță pentru
vehicule (altele decât sistemele de închidere).
14. Ceasuri digitale care includ radiouri, carcase
de ceasuri de mână, casete pentru ceasuri
de mână, ceasuri, ceasuri automate, brățări
pentru ceasuri de mână, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care încorporează
o funcție de telecomunicare, ceasuri cu o
funcție de memorare, ceasuri de mână,
ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri
de masă, ceasuri deșteptătoare electronice,
ceasuri digitale, ceasuri digitale comandate
electronic, ceasuri electrice, ceasuri-inel cu led,
ceasuri sportive, curele pentru ceasuri de mână,
curele din plastic pentru ceasuri, curele de
încheietură pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri,
cutii pentru ceasuri (ajustate), brățări (bijuterii),
brățări, brățări de ceas, brățări de aur, brățări
de prietenie, brățări pentru gleznă, brățări de
argint, brățări din mărgele, brățări de identificare
(bijuterii), brățări placate cu aur, brățări și ceasuri
combinate, brățări placate cu argint, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri.

21. Căzi de baie pentru bebeluși, olițe pentru

copii, olițe portabile pentru copii, aparat
pentru curățarea dinților și gingiilor cu apă
sub presiune, folosit acasă, capete pentru
periuțe de dinți electrice, cutii pentru păstrarea
dinților artificiali, cutii pentru periuțe de dinți,
distribuitoare de pastă de dinți, dușuri de
gură pentru curățarea dinților si gingiilor, peri
pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
pulverizatoare pentru curățarea gingiilor și a
dinților, suporturi pentru periuțe de dinți, truse
de îngrijire dentară conținând periuțe de dinți
și ață dentară, irigatoare bucale, irigatoare
parodontale (electrice) pentru uz personal,
dușuri bucale, pubele cu deschidere și închidere
automată.
25. Articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, ghete pentru bebeluși, încălțăminte
pentru bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, haine pentru
copii, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
tip body pentru sugari și copii mici, încălțăminte
pentru copii, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, îmbrăcăminte pentru femei, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
femei, lenjerie intimă pentru bărbați, body-uri
(lenjerie de corp), lenjerie de corp, lenjerie
de damă, lenjerie intimă, lenjerie intimă de
damă, lenjerie pentru gravide, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte cu leduri încorporate, îmbrăcăminte impermeabilă,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, îmbrăcăminte pentru sport, articole
de încălțăminte, încălțăminte (cu excepția
articolelor
de
încălțăminte
ortopedice),
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
bărbați.
28. Jucării cu radiocomandă, machete de mașini
cu radio comandă, jucării pentru bebeluși, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri
electronice educative pentru copii, jucării pentru
cărucioare de copii, jucării pentru copii, jucării
pentru copii mici, triciclete pentru copii mici
(jucării), vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule de jucărie pentru copii, jucării
care imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, blocuri de asamblare (jucării), blocuri
de construcție (jucării), drone (jucării), elemente
de construcții (jucării), figurine de acțiune
(jucării), fluiere (jucării), jocuri portabile și jucării
cu funcții de telecomunicații, jucării, jucării
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acționate mecanic, jucării acționate prin manetă,
jucării antistres, jucării adaptate pentru activități
educative, jucării-balansoar, jucării care se
suprapun, jucării care se mișcă acționate prin
învârtirea unei cheițe, jucării-centru de activități
pentru copii, jucării comercializate la set, jucării
cu balansare, jucării cu apă, jucării cu baterii,
jucării cu pușculițe, jucării cu telecomandă,
jucării cu roți, jucării cu roți acționate prin
pedale, jucării cu telecomandă sub formă de
vehicule, jucării de acțiune electronice, jucării
de construcții din mai multe părți, jucarii de
desenat, jucării de exterior, jucării de împins,
jucării de lemn, jucării de pluș, jucării de
pluș cu păturică de consolare, jucării de pluș
umplute cu boabe, jucării de tras, jucării din
pluș inteligente, jucării electrice de acțiune,
jucării electronice, jucării electronice didactice,
jucării fantezie sonore pentru petreceri, jucării
flexibile care produc sunete prin strângere, jucării
flexibile, jucării gonflabile, jucarii inteligente,
jucării mobile suspendate, jucării pentru animale,
jucării pentru animale de companie, jucării pentru
câini, jucării pentru pisici, jucarii pentru sugari,
jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
jucării robot care se transformă, jucării sub formă
de puzzle-uri, machete auto (jucării), machete de
clădiri (jucării), machete de jucării sub formă de
mașini, machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), puzzle-uri (jucării),
pistoale (jucării), puști cu aerosoli (jucării),
păpuși (jucării), seturi de jucării, telecomenzi
pentru jucării, titireze (jucării), vehicule (jucării),
mingi de exerciții pentru reducerea stresului,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocuri de calculator, cărți (jocuri), console de
jocuri, console de jocuri portabile, controlere
de jocuri pentru calculatoare, controlere pentru
console de jocuri, cutii pentru aparate de jocuri
video, dame (jocuri), cartonașe de colecție (jocuri
de cărți), compendiumuri de jocuri de masă
cu tablă de joc, console portabile pentru jocuri
electronice, dispozitive de jocuri video tip arcadă,
dispozitive de jocuri portabile, jocuri cu fise,
jocuri computerizate cu baterii și ecran lcd,
jocuri automate cu jetoane, jocuri automate
cu fisă, jetoane și zaruri (echipamente pentru
jocurile de noroc), jetoane pentru jocurile de
noroc, jetoane pentru jocuri, jocuri cu întrebări
și răspunsuri, jocuri cu mașini de curse, jocuri
cu zaruri, jocuri de acțiune și de îndemânare,
jocuri de cărți, jocuri de construcție, jocuri
de domino, jocuri de masă, jocuri de masă
electronice, jocuri de societate, jocuri de table,
jocuri electronice, jocuri electronice de darts,
jocuri electronice de tip arcade, jocuri mecanice,
jocuri sportive, jocuri video electronice portabile,

mașini automate pentru jocuri, mingi pentru
jocuri, mouse-uri pentru jocuri, tastaturi pentru
jocuri, cuburi de construit magnetice fiind jucării,
figurine de jucărie cu levitație magnetică, console
portabile pentru jocuri video, controler jocuri
video (gamepad), jocuri video individuale, jocuri
video portabile, joystick-uri pentru jocuri video,
ceasuri de jucărie.
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu căni și pahare, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02901

25/04/2022
PRINCIPAL LERYON
SERVICES S.R.L., STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 19A, ETAJ 3,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740)

M 2022 02908

26/04/2022
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED, GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON,
WC2R 3LA, GLOUCESTERSHIRE,
MAREA BRITANIE

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

(540)

principal33

VUSE BERRY WATERMELON

(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.07.01
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#112336, HEX #00D1FF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02903

26/04/2022
ANTONIO MIHOC, ALEEA VALEA
BOTENI NR. 4, BL. M51, SCARA A,
AP. 31, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(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).
───────

ANTO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activități sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02912

(210)
(151)
(732)

M 2022 02915

(740)

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

(740)

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

26/04/2022
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED, GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON,
GLOUCESTERSHIRE, MAREA
BRITANIE

(540)

26/04/2022
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED, STR. GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

(540)

VUSE CREAMY TOBACCO
(511)

VUSE BLUEBERRY ICE

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).

(511)

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

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02919

26/04/2022
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED, STR. GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(210)
(151)
(732)

M 2022 02922

(740)

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

(540)

(540)

VUSE GRAPE ICE

VUSE MANGO ICE
(511)

26/04/2022
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED, GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GL, MAREA BRITANIE

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).

(511)

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

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02923

(740)

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

26/04/2022
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED, GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GL, MAREA BRITANIE

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02931

(740)

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

26/04/2022
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(540)

VUSE WATERMELON ICE
(511)

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

PAPER LOC
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.04.01; 05.03.13
(591) Culori revendicate: verde, gri
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02932

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

26/04/2022
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

M 2022 02938

27/04/2022
SC BALCARO SECURITY SRL,
STR. PROD. DR. ALEXANDRU
LOCUSTEANU NR. 1, BL. 80,
SC. 2, ET. 2, AP. 29, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PAPER LOC

(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.
───────

BALCARO SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(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)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02939

(210)
(151)
(732)

27/04/2022
39 LEGENDS TAKE AWAY SRL,
B-DUL HENRI COANDA, NR. 6,
CAMERA 1, BL. V4, SC. 1, ET. 2,
AP. 9, JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

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

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii contractuale de alimentație, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante tip fast-food cu
autoservire, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de mâncare la pachet, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de restaurant cu servire
la pachet, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, prepararea alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente.
───────

27/04/2022
RASPUNDEL ENTERTAINMENT
SRL, STR. BATISTEI, NR.
18, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Răspundel Istețel

Grill Domnesc
(511)

M 2022 02946

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
26.01.03; 26.01.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cărți audio descarcabile, cărți electronice,
cărți electronice descărcabile, cărți înregistrate
pe bandă, cărți înregistrate pe disc, serii de cărți ,
descărcabile pentru copii, cărți digitale pentru
descărcare de pe internet.
16. Cărți, cărți ilustrate, cărți educative, carti
cu informatii, cărți documentare, registre (cărți),
cărți școlare, cărți poștale ilustrate, supracoperte
pentru cărți, cărți de povești, cărți pop-up,
cărți de muzică, cărți cu nume, cărți pentru
copii, cărți de desen, cărți de colorat, cărți de
ficțiune, cărți muzicale tipărite, cărți de povești
pentru copii, cărți cu abțibilduri pentru activități,
cărți de joc cu întrebări, colecții de cărți de
ficțiune, cărți de desenat sau de scris, cărți de
răzuit pentru desenat, cărți tipărite în domeniul
educației muzicale, cărți cu indicii pentru jocuri
pe calculator, cărți pentru copii care includ o
componentă audio, serii de cărți cu indicii pentru
jocuri pe calculator.
28. Cărți (jocuri), cartonașe de colecție (jocuri
de cărți), cărți de joc, jocuri de cărți, jocuri,
jocuri de societate, jocuri video individuale,
jocuri de petrecere, jocuri de memorie, jocuri
video portabile, jocuri de masă, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate pentru jocuri
de calculator, joystick-uri pentru jocuri video,
console portabile pentru jocuri electronice, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri
cu interpretare de roluri, jocuri de interpretare
de roluri, jocuri cu întrebări și răspunsuri, jocuri
electronice cu caracter educațional, jocuri de

204

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

logică de manipulat, jocuri legate de personaje
de ficțiune, jucării, jocuri și articole de joacă,
modele utilizate pentru jocuri cu interpretare
de roluri, jocuri adaptate pentru utilizarea cu
receptoare de televiziune, manete de joc pentru
aparate de jocuri video, jocuri portabile și jucării
cu funcții de telecomunicații, jocuri electronice,
altele decât cele adaptate pentru utilizarea
exclusivă cu televizoare, aparate pentru jocuri
electronice adaptate utilizării cu ecran sau
monitor extern, echipament vândute ca și
seturi pentru a juca jocuri de cărți, jucării
electronice, jucării muzicale, jucarii inteligente,
telecomenzi pentru jucării, jucării de acțiune
electronice, jucării electronice didactice, jucării
pentru bebeluși, jucării care fac zgomot, jucării
din pluș inteligente.
35. Consultanță privind comerțul în barter,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerțului local, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
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, servicii publicitare
pentru cărți, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate pentru alții, promovarea vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin acordarea de
puncte de fidelizare pentru folosirea de cărții
de credit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare prin licitație
publică, închiriere de standuri de vânzare,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul în

domeniul vestimentar, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, 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, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, obținere de contracte de vânzare
de produse, pentru alte persoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
obținere de contracte pentru terți pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere de
muzică descărcabile, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, 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 prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, administrare de programe de
schimburi culturale și educative, servicii de
agenții de import și export, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, servicii de administrare a comunităților
online, furnizare de servicii online de licitație,
servicii online de prelucrare de date, difuzare
de materiale publicitare online, închiriere de
spațiu publicitar online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
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online în rețele informatice, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, realizare de sondaje online
de cercetare în domeniul administrării afacerilor,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, 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,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
informații despre vânzarea de produse, postarea
de afise publicitare, tinerea evidentei contabile,
asistenta in managementul afacerilor, intrebari
privind afacerile, managementul afacerilor cu
privire la artisti, asistenta privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informarii
comerciale si consiliere pentru consumatori
in alegerea bunurilor si serviciilor, servicii
de intermediere comerciala, analiza costurilor,
demonstratii de produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directa prin
posta, raspandirea materialelor publicitare,
distribuirea de esantioane, marketing, servicii
de relatii media, profilarea consumatorilor
in scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vanzarilor pentru terti, inchirierea
de standuri de vanzare, marketing cu public
tinta, publicitate prin televiziune, actualizarea
materialelor de publicitate, desfasurarea de
evenimente comerciale, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comert online si cu
amanuntul in magazine si librarii.
42. Design de jucării, proiectare de jucării,
dezvoltarea de jocuri de calculator si jocuri video.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02948

(740)

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

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(540)

VOMISTOP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru
medical.

uz

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02949

(740)

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

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(540)

MAGFORT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru
medical.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02951

(740)

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

27/04/2022
VITACEUTICS LDA, EDIFICIO
VITACEUTICS-QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(540)

M 2022 02957

(740)

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

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(540)

Agiflex

GASTOMAC

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru
medical.

(210)
(151)
(732)

uz

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru
medical.

uz

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02955

(740)

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

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 - 303, VISEU, PORTUGALIA

(540)

(740)

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

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

GASTROMIL

(511)

───────

M 2022 02958

(540)

DEPURLAX
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru
medical.

(210)
(151)
(732)

uz

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru
medical.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02960

(210)
(151)
(732)

M 2022 02966

(740)

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

(740)

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

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(540)

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 - 303, VISEU, PORTUGALIA

(540)

KONDROSAMINA

SEXY HOUR

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru
medical.

(511)
uz

───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
5. Substanţe dietetice adaptate pentru
medical.

uz

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02964

(740)

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

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 02967

(740)

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

(540)

(540)

NUTRIKINGS

CANNABIRON

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru
medical.
───────

27/04/2022
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 - 303, VISEU, PORTUGALIA

uz

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru
medical.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02969

27/04/2022
NORVIS ILIA SRL, STR. MARIA
ROSETTI 38, AP.42, ETAJ
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
41147328, ROMANIA

ELITEBRAIN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri, simulatoare electronice pentru
antrenamentul sportiv, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive electrice științifice
și de laborator pentru tratament, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, echipament pentru
scufundări, aparate stereo, căști stereo,
aparate stereofonice, receptoare stereo,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d,
echipament stereoscopic pentru vizualizare 3d,
fluiere pentru sport, componente electronice,
stilouri electronice, sonerii electronice, cântare
electronice portabile, aparate electronice
de supraveghere, instalații de comunicații
electronice, încuietori electronice pentru
uși, microscoape electronice cu transmisie.,
adaptoare pentru conectarea telefoanelor la
aparate auditive, mecanisme pentru aparate cu
preplată, extinctoare, casti fara fir, căști fără fir,
căști fără fir pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, căști fără fir
folosite cu telefoane mobile.
28. Jucarii, aparate pentru antrenament sportiv,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă, echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, aparate de zbor
de jucărie, avioane de jucărie cu telecomandă,
avioane de jucărie cu radiocomandă, bărci
de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
calculatoare de jucărie (care nu funcționează ca
un computer), cuburi de construcții care pot fi
îmbinate (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, elemente de construcții (jucării),
elicoptere de jucărie radiocomandate, jucării cu
roți, jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
jucării robot care se transformă, submarine
de jucărie cu telecomandă, jocuri electronice,
jocuri electronice automate, jucării electronice
teleghidate, aparate de jocuri electronice,

aparate pentru exerciţii fizice, aparate pentru
jocuri video, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de crăciun, jocuri mecanice, vehicule
(jucării), jucării gonflabile, jucării electronice,
jucării flexibile, jucarii inteligente, jucării
muzicale, pistoale (jucării), jucării, binocluri
de jucărie, arme de jucărie, camioane de
jucărie, telescoape de jucărie, microfoane de
jucărie, proiectoare de jucărie, trompete de
jucărie, chitare de jucărie, rachete de jucărie,
unelte de jucărie, microscoape de jucărie, puști
de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
echipament sportiv de jucărie, vehicule de
jucărie electronice, personaje umane de jucărie,
instrumente muzicale de jucărie, roboți de jucărie
inteligenți, elicoptere de jucărie radiocomandate,
machete de mașini de jucărie, aparate de zbor
de jucărie, machete de rachete de jucărie, bărci
de jucărie în miniatură, vehicule de jucărie pentru
copii, animale de jucărie cu motor, săgeți și
arcuri de jucărie, vehicule de jucărie electronice
teleghidate, seturi de chimie de jucărie, cuști
pentru insecte de jucărie, roboți de jucărie cu
radiocomandă, stații de comunicare de jucărie
(nefuncționale), mașini de jucărie teleghidate
cu baterie, avioane de jucărie cu telecomandă,
blocuri de construcție de jucărie din lemn,
seturi de machete de trenulețe de jucărie,
calculatoare de jucărie (care nu funcționează ca
un computer), aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), machete de mașini de
jucărie cu radio comandă, seturi de joacă cu
mașinuțe de jucărie, vehicule robot de jucărie
care se transformă, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
jucărie.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02973

(740)

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

de clădiri rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, servicii de construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, servicii deconstrucții de clădiri, servicii
de construcții referitoare la clădiri de uz
industrial, servicii de construcții civile, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii de
instalare și de reparații.

27/04/2022
DUMITRU BÂRSAN, STR.
GAROFITEI, NR.6, SAT SÎNTANA
DE MUREŞ, JUDETUL MURES,
COMUNA SÎNTANA DE MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

bostan junior E
bine să fi acasă

(540)

M 2022 02975

27/04/2022
FLORIN-ADRIAN BADEA, ALEEA
CRESEI NR. 1, BL. E9, SC. 1,
ET. 3, AP. 14, JUDEȚUL OLT,
CARACAL, OLT, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 26.01.03;
07.01.09
(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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. Servicii de constructii, servicii de construire
de zone rezidențiale, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, servicii de construcții

M MOVEMENT LAB
(531)

Clasificare Viena:
26.04.05; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21;
27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
41. Furnizare de antrenamente sportive, servicii
de sport și fitness, consultanță în materie de
fitness, pregătire în domeniul fitnessului, servicii
sportive și de fitness.

210

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02981

28/04/2022
VALFRUCT INVEST SRL, STR.
CETATEA POENARI, NR.15,
PARTER, CAMERA1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 02982

(740)

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

28/04/2022
CARTIER INTERNATIONAL AG,
HINTERBERGSTRASSE 22,
POSTFACH 61, STEINHAUSEN,
6312, ELVEȚIA

(540)

GRAIN DE CAFE
(511)

VALFRUCT
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.07.10;
26.01.03
(591) Culori revendicate: mov (Hex
#462760),(Hex #6d528c), alb (Hex
#fefffe), verde(Hex #7dac58), maro
(Hex #604928)
(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.
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 pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, pietre pretioase, metale pretioase
si aliaje ale acestora, perle (bijuterii), butoni
de camasa, agrafe de cravata, inele (bijuterii),
bratari (bijuterii), cercei, coliere (bijuterii), brose
(bijuterii), pandantive, inele de chei din metal
pretios, opera de arta din metal pretios, cutii
si casete de bijuterii, cutii din metal pretios,
inele de chei (inele de chei cu decoratiuni
mici sau brelocuri), ceasornice si instrumente
pentru masurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasornice mici, cutii de ceas, curele
de ceas, lanturi de ceas si arcuri de ceas si sticle
de ceas, carcase pentru ceasornice si ceasuri
de mana, mecanisme de ceasuri, cadrane pentru
ceasuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2022 02989

28/04/2022
FLORENTINA NOROCICA NEICU,
ŞOS. EROU IANCU NICOLAE,
NR. 69 - 71, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

NEI HOLDING
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.11.10; 03.11.24;
24.09.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) Culori revendicate: rosu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
44. Servicii medicale.
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor materiale şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02992

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

28/04/2022
RIDOCATA S.R.L., STR. IONEL
FERNIC, NR. 49, BL. C5, SC. 2, ET.
1, AP. 25, JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI,
800572, GALAȚI, ROMANIA

9. Adaptoare electrice, antene, cabluri, electrice,
cabluri coaxiale, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), conectori de
doză (electricitate), conectori, electrici, celule
fotovoltaice, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, întrerupătoare de circuit,
întrerupătoare, electrice, întrerupătoare de
celulă (electrice / reductoare (electricitate).
11. Corpuri de iluminat, prize pentru corpurile de
iluminat electrice.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline
cu produsele din clasa 9 respectiv:adaptoare
electrice, antene, cabluri, electrice, cabluri
coaxiale, materiale pentru rețelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), conectori de
doză (electricitate), conectori, electrici, celule
fotovoltaice, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, întrerupătoare de circuit,
întrerupătoare, electrice, întrerupătoare de
celulă (electrice / reductoare (electricitate), și
din clasa 11 respectiv: corpuri de iluminat, prize
pentru corpurile de iluminat electrice.
37. Servicii de instalații.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2022 02993

28/04/2022
BELU MIHAI, STR.SAVENI,
NR.25, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LUMEA POLITICA
(511)

RIDOCATA
(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 13.01.17;
26.01.01; 26.01.03; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08
Culori revendicate: rosu (HEX#d53c40),
negru (HEX#343434), alb (HEX#fffefc),
gri (HEX#acacac), galben (HEX#fff313)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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,
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cârduri 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
(tipărite), grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite,
materiale de predare tipărite, postere montate,
reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de 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
amănuntul si cu ridicata in legătură cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cârti, reviste,
manuale, pungi din hârtie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (centru terti) .
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, găzduire de
conținut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02995

(740)

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

28/04/2022
GREENITY MANAGEMENT SRL,
BULEVARDUL MUNCII, NR. 18,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

G
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
03.13.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:negru, verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Marketing şi promovare, publicitate online

pe o reţea de computere, managementul
afacerilor,
conducerea
şi
administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizarii publicului cu privire la problemele
si initiativele de mediu, prelucrare automata
de date, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de consultanta privind planificarea de
mediu, consultanta in materie de protectie a
mediului, servicii de consultanta in materie de
poluare a mediului, servicii de consultanta in
materie de siguranta a mediului, servicii de
evaluare a starii mediului, efectuarea de studii de
mediu, evaluarea riscurilor de mediu, compilare
de informatii de mediu.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03000

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

28/04/2022
S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA
BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CALMOBALANS CONTROL
supliment alimentar PharmA-Z

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.05.20
(591) Culori revendicate: verde, alb, galben,
albastru, bleumarin, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, suplimente alimentare pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare pentru
îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente dietetice sub
formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
dietetice sub formă de prafuri cu arome de
fructe, suplimente dietetice pentru oameni, altele
decât cele de uz medical, suplimente dietetice
pentru oameni și animale, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente
dietetice pe bază de grâu, suplimente dietetice
pe bază de cazeină, suplimente dietetice
din polen de pin, suplimente dietetice de
proteine sub formă de praf de proteine,
suplimente dietetice cu proteine de soia,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
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suplimente dietetice care conțin oligoelemente,
suplimente dietetice care conțin aminoacizi,
suplimente dietetice alimentare folosite pentru
post modificat, suplimente cu vitamine utilizate
în dializa renală, suplimente antioxidante,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate, preparate cu vitamine.
───────

(210)
(151)
(732)
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IRINA RUSU-MACABINSKI, STR.
VALEA IALOMITEI NR. 6, BL. C10,
SCARA 1, ET. 5, APT. 32, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061966, ROMANIA

Introspective
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.13
(591) Culori revendicate: roz, albastru, gri,
negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte,
glugi
(îmbrăcăminte),
blănuri (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
gabardine
(îmbrăcăminte),
văluri
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte
impermeabilă,
manșoane
(îmbrăcăminte),
jerseuri
(îmbrăcăminte),
mușamale
(îmbrăcăminte),
corsete
(îmbrăcăminte),
manșete
(îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), brâie (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte din hârtie,
bretele pentru imbracaminte, îmbrăcăminte
de dormit, îmbrăcăminte de noapte, articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru dormit,
îmbrăcăminte pentru sport, gulere răsucite
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru cicliști,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte din lână, costume populare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru femei,
gulere de haină (îmbrăcăminte), pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile, curele din piele (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
scutece tip chilot (îmbrăcăminte), costume
de jogging (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
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pentru navigație, broboade (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte formală de
seară, viziere (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, corsete
(articole de îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru nou
născuți, articole de îmbrăcăminte termice, furouri
(articole de îmbrăcăminte), mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
mănuși (articole de îmbrăcăminte), șepci
(articole de îmbrăcăminte), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), cămăși purtate peste
îmbrăcăminte,
articole
de
îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte brodate,
măști de față (îmbrăcăminte), pufoaice
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte pentru schi,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte pentru ciclism,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte, corsete),
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea rea,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte pentru dans,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte din catifea, pantaloni kaki (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte din
cașmir, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni de jogging (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, centuri cu buzunar pentru bani
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, jambiere pentru genunchi
(articole de îmbrăcăminte), sutiene fără
bretele (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, clini (părți de
articole de îmbrăcăminte), bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, costume din trei
piese (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, mănuși
până la cot fără degete (îmbrăcăminte), articole

de îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
burtiere pentru femei însărcinate (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte de
exterior pentru bebeluși, îmbrăcăminte de sport
cu senzori digitali încorporați, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, clinuri pentru subraț (părți de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru colanți
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
pentru sport cu senzori digitali încorporați,
articole de îmbrăcăminte pentru călărie (altele
decât pălăriile de călărie), clini pentru ciorapi
de pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părți de articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, clini pentru
body-uri purtate de dansatori (părți de articole
de îmbrăcăminte), articole de acoperit fața
(articole de îmbrăcăminte), nu pentru scopuri
medicale sau sanitare, bluze cu glugă, hanorace
cu glugă, pulovere cu glugă, halate de baie
cu glugă, glugi, blănuri, etole (blănuri), mantii
de blană, manșoane de blană, pălării din
blană, jachete de blană, etolă din blană
sintetică, căciuli de blană artificială, mănuși,
inclusiv cele din piele sau blană, haine și
jachete de blană, gabardine, combinezoane,
combinezoane de schi, combinezoane de
protecție, combinezoane pentru bebeluși,
combinezoane (lenjerie intimă), combinezoane
(lenjerie de corp), combinezoane pentru snowboard, jachete, jachete sport, jachete groase,
jachete lungi, jachete reflectorizante, jachete
impermeabile, jachete casual, jachete safari,
jachete cămașă, dubluri pentru jachete, jachete
din denim, jachete de trening, jachete pentru
femei, jachete de vânătoare, jachete pentru
schi, jachete de antrenament, jachete din
bumbac, jachete de stradă, jachete din tricot,
jachete de seară, jachete de călărie, jachete
de tenis, jachete pentru costume, jachete
din polar, jachete pentru bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete cu
două fețe, jachete impermeabile pentru vremea
rea, jachete scurte, groase, de iarnă, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), jachete
de lucru cu întăritură impermeabilă la umeri,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete în carouri de
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genul celor purtate de tăietori de lemne,
jachete coreene de exterior, purtate peste
articolele vestimentare de bază (magoja),
fulare tubulare, eșarfe pentru gât (fulare),
fulare (eșarfe pentru gât), fular tip manșon,
impermeabile, pantaloni impermeabili, pelerine
impermeabile, cizme impermeabile, șosete
impermeabile,
încălțăminte
impermeabilă,
costume impermeabile pentru motocicliști,
mănuși pentru costume impermeabile, costume
impermeabile pentru sporturi pe apă, haine
impermeabile de purtat în aer liber, jerseuri
pentru volei-bal, corsete, corsete (lenjerie),
corsete (lenjerie intimă), corsete pentru talie,
corsete (lenjerie de corp), manșete pentru
cizme, bentițe și manșete absorbante, bentițe
și manșete absorbante pentru tenis, șorturi,
șorturi de baie, șorțuri tip vestă, șorturi pentru
sport, șorțuri de plastic, șorțuri din hârtie,
şorţuri de unică folosinţă, bluze și șorturi pentru
sport, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), șorturi femeiești sub formă de
lenjerie intimă, mitene, brâie pentru smoching,
cămăși din materiale țesute, bavete, cu excepția
celor din hârtie, bavete pentru copii (nu din
hârtie), bavete cu mâneci, nu din hârtie, pălării
din hârtie folosite ca articole vestimentare,
sutiene fără bretele, bretele pentru bărbați,
colanți cu bretele, bretele de susținere pentru
ciorapi, pantaloni de schi cu bretele, bretele
pentru sutiene (piese vestimentare), pantaloni
scurți cu bretele pentru ciclism, mankini (slip
tanga cu bretele pentru bărbați), măști pentru
dormit, compleuri de dormit, bonete de noapte,
camizole de noapte, cămăși de noapte, bluzițe
de noapte, cămăși de noapte pentru femei,
lenjerie intimă și de noapte, pantalonași bufanți
cu volane (de noapte), maiouri interioare sau
de noapte pentru femei, haine pentru copii,
pantaloni pentru copii, încălțăminte pentru copii,
salopetă de copii, costume de baie pentru copii,
haine de stradă pentru copii, cizme de ploaie
pentru copii, șosete pentru sugari și copii mici,
rochii pentru sugari și copii mici, articole de
purtat pe cap pentru copii, pantaloni salopetă
pentru sugari și copii mici, costume pentru copii
folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul, pantofi
din piele, pantaloni din piele, veste de piele,
centuri de piele, papuci din piele, geci din piele,
pardesie din piele, costume din piele, rochii din
piele, ghete din piele întoarsă, centuri din piele
sintetică, papuci confecționați din piele, rochii din
imitație de piele, sandale în stil japonez de piele,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, jeanși denim, lenjerie pentru gravide,
pijamale pentru gravide, halate pentru gravide,
cămăși pentru gravide, bluze pentru gravide,

rochii pentru gravide, pantaloni pentru gravide,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni colanți
pentru gravide, pantaloni sport, bustiere sport,
bluze sport, hanorace sport, ghete sport, sacouri
sport, echipament sportiv, pantaloni sportivi,
maiouri sportive, șepci sportive, pantofi de sport,
pantaloni de sport, pantofi de sport, treninguri
(pentru sport), cămăși stil sport, șosete pentru
sport, încălțăminte de sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte pentru sport, maiouri pentru
sport, pantaloni scurți pentru sport, încălțăminte,
nu pentru sport, gulere, gulere false, gulere
detașabile, protecții pentru guler, gulere pentru
rochii, pulovere cu guler rotund, bluze cu guler
înalt, pulovere cu guler înalt, gulere detașabile
pentru cămăși, pulovere cu guler pe gât, bluze
cu guler pe gât, cămăși cu guler fără nasturi,
gulere detașabile pentru chimonouri (haneri),
lenjerie intimă tip boxer, lenjerie intimă de
damă, benzi pentru încheietura mâinii, lenjerie
intimă, sandale în stil japonez de fetru, costume
utilizate în jocurile cu interpretare de roluri,
costume pentru înot, tălpi intermediare, tălpi
pentru sandale în stil japonez, lenjerie intimă
tricotată, încălțăminte cu închidere cu arici,
sandale în stil japonez (zori), încălțăminte de schi
și snow-board și părți ale acestora, încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte de ploaie,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
bărbați și femei, căpute pentru sandale în
stil japonez, șosete joase pentru încălțăminte,
costume de baie întregi, haine de stradă pentru
fete, măști de față (articole de modă), rame
pentru fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față, haine
din lână, pălării din lână, flanele de lână,
șosete de lână, berete din lână, colanți de lână,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
costume, cămăși de costum, cămăși pentru
costum, costume de lucru, costume de baie,
costume de teatru, costume de plajă, costume de
dans, costume de damă, costume de gimnastică,
costume de halloween, costume de plajă,
costume de gală, costume de zbor, costume
de ploaie, costume de marinar, costume de
înot, costume pentru bărbați, costume informale
(casual), costume pentru ploaie, costume de
seară, costume de neopren, costume de
bebeluși, costume bărbătești și taioare, costume
sportive pentru jogging, costume rezistente la
vânt, costume de baie (galanterie), costume de
schi pentru concursuri, costume de baie pentru
femei, costume dintr-o singură piesă, costume
de baie pentru bărbați, costume umede pentru
schi nautic, costume umede pentru schi nautic
și scufundări, costume de baie pentru bărbați și
femei, costume de bal mascat și de halloween,
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costume de baie întregi cu bureți pentru
sutien, costume de înot din două piese, pentru
femei (tankini), articol vestimentar superior de
bază din costumul coreean tradițional (jeogori),
rochii pentru femei, chiloți pentru femei, pălării
pentru femei, rochii de gală pentru femei,
haine de stradă pentru femei, vestă coreeană
tradițională de bază pentru femei (baeja),
haină coreeană (durumagi), pantaloni, pantaloni
lungi, pantaloni cargo, pantaloni largi, egări
(pantaloni), pantaloni colanți, pantaloni scurți,
pantaloni corsar, pantaloni ecosez, pantaloni
capri, pantaloni mulați, pantaloni chino, pantaloni
gaucho, pantaloni de golf, pantaloni pentru yoga,
pantaloni de jogging, pantaloni de schi, pantaloni
de trening, pantaloni de pijama, pantaloni
pentru ciclism, curele (accesorii vestimentare),
curele pentru încălțăminte, curele de degete
pentru sandale în stil japonez (zori), scutece,
chiloți tanga, burtiere tip chilot, chiloți, chiloți
de damă, slipuri (chiloți de baie), chiloței
pentru bebeluși, topuri pentru jogging, pulovere,
pulovere groase, pulovere din molton, pulovere
tip polo, pulovere fără mâneci, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere cu gât în formă de v,
ținute de seară, rochii lungi de seară, viziere,
viziere (șepci), viziere de soare (articole care
servesc la acoperirea capului), căști cu viziera,
mantale de ploaie, cizme de ploaie, haine de
ploaie, ponchouri de ploaie, pantaloni de ploaie,
pălării de ploaie, saboți înalți de ploaie (ashida),
veste rezistente la vânt, pantaloni rezistenți la
vânt, cămăși rezistente la vânt, veste termice,
șosete termice, lenjerie de corp termică, articole
termice pentru acoperirea capului, cămăși și
furouri, pălării, pălării fedora, pălării mici, mitre
(pălării), toci (pălării), pălării fascinator, pălării
clopot, calote de pălării, carcase de pălării,
pălării de plajă, pălării de soare, pălării de
modă, pălărioare de soare, pălării cu borul mare,
pălării din rogoz (suge-gasa), pălării de hârtie
pentru infirmiere, pălării de hârtie pentru bucătari
șefi, mănuși, mănuși tricotate, mănuși pentru
motocicliști, mănuși pentru călărie, mănuși
pentru cicliști, mănuși de schi, mânuși pentru
condus, mănuși de iarnă, mănuși de camuflaj,
mănuși pentru snowboard, mănuși lungi fără
deget, mănuși cu un deget pentru snowboard,
mănuși călduroase pentru dispozitive cu ecran
tactil, mănuși cu vârfurile degetelor din material
conductiv, care por fi purtate atunci când se
utilizează dispozitive electronice portabile cu
ecran tactil, articole de îmbrăcăminte pentru golf,
cu excepția mănușilor, șosete cu deget, sandale
cu șiret între degete, protecții pentru degetele
de la picioare, sandale japoneze cu banda peste
degete (asaura-zori), căptușeli antiderapante

pentru sandale cu șiret între degete, pernuțe
antiderapante pentru sandale cu bareta între
degete, articole japoneze de încălțăminte între
degete pentru lucru (jikatabi), barete între degete
pentru saboți de lemn în stil japonez, sepci cu
cozoroc, șepci și căciuli pentru sport, căciuli și
șepci pentru ski, eșarfă tubulară, eșarfe, eșarfe
pentru gât, eșarfe pentru cap, eșarfe de mătase,
eșarfe pentru bărbați, eșarfe de cașmir, șaluri și
eșarfe, boa (eșarfe din pene), eșarfe de pus pe
cap, eșarfe de purtat pe umeri, șaluri și eșarfe
de cap, cămăși, cămăși hawaiene, cămăși din
tricot, plastroane de cămăși, cămăși cu nasturi,
camasi cu maneca lunga, topuri (cămăși fără
mâneci), cămăși cu mânecă scurtă, cămăși din
catifea reiată, cămăși purtate sub chimonouri
(juban), cămăși de noapte japoneze (nemaki),
plătci de cămașă, articole de încălțăminte,
topuri (articole vestimentare), articole pentru
acoperirea capului, articole vestimentare pentru
bărbați, costume de bal mascat, pantofi cu tocuri
mascate, măști pentru ochi, tricouri sportive fără
mâneci, pantaloni sport care absorb umezeala,
bluze sport cu mâneci scurte, bustiere sport
care absorb umezeala, cămăși sport care
absorb umezeala, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, cămăși matlasate de uz sportiv,
pantaloni matlasați de uz sportiv, uniforme
pentru sporturi de contact, crampoane pentru
atașare pe încălțămintea sport, pantaloni scurți
matlasați de uz sportiv, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), ciorapi
de atletism, încălțăminte de atletism, maiouri
pentru atletism, colanți pentru atletism, centuri
din materiale textile, bavete din material textil
pentru persoane adulte care servesc masa,
pantaloni scurți din material plușat, bavete din
material plastic pentru sugari, tălpi gofrate din
cauciuc sau materiale plastice, tocuri gofrate
din cauciuc sau din materiale plastice, cizmesalopetă, pantaloni salopetă cu pieptar, salopete,
salopete scurte, salopete de lucru, salopete
de schi, salopete umplute cu puf, pardesie
scurte, jupoane scurte, bluze scurte, pantaloni
bufanți scurți, pantaloni foarte scurți, pantaloni
scurți pentru tenis, pantaloni de trening scurți,
pantaloni scurți de protecție, pantaloni scurți
pentru surfing, tricouri cu mânecă scurtă,
pantaloni scurti de tip capri, kilturi (fuste
scurte tradiționale scoțiene), pantaloni de ocazie,
pantaloni de protecție, pantaloni de călărie,
pantaloni stil călărie, pantaloni pentru călărie,
trening (pantaloni de), pantaloni de drumeție,
pantaloni de corp, pantaloni de zăpadă,
pantaloni de relaxare, pantaloni de catifea cord,
pantaloni de snow-board, chaparajos (pantaloni
stil cowboy), pantaloni scurți pentru rugby,
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pantaloni de antrenament, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni de trening cu bandă
elastică, supieuri (barete pentru fixarea sub talpă
a pantalonilor), boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), haine de stradă pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru triatlon, pantofi pentru
dans, pantofi de dans pentru sala de dans, bodyuri purtate de dansatori, cravate de mătase,
pantofi de ocazie, șaluri de ocazie, body-uri
din plasă, body-uri (lenjerie de corp), căptușeli
confecționate (piese vestimentare), articole de
încălțăminte japoneză confecționate din paie
de orez (waraji), batiste de buzunar, buzunare
de haine, jambiere, șosete peste genunchi,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
sutiene aderente, extensii pentru sutien, sutiene
și brasiere, sutiene pentru alăptat, geci fără
mâneci, pantofi fără șireturi, papuci fără călcâi,
șosete fără talpă, cămăși care se poartă fără
cravată, protecție pentru gât, bentițe de protecție
pentru urechi, accesorii metalice de protecție
pentru pantofi și cizme, căști de protecție contra
frigului pentru urechi (articole de îmrăcăminte),
bentițe antitranspirante, bentițe pentru cap,
bentițe antitranspirante pentru cap, îmrăcăminte
cu protecția contra vântului, protecţii de tocuri
pentru pantofi, încălțăminte pentru bărbați,
șosete pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
bărbați, haine de stradă pentru bărbați, ciorapi
trei-sferturi, pantofi comozi pentru activități în
timpul liber, încălțăminte pentru timpul liber,
încălțăminte pentru bebeluși, pantofi pentru
bebeluși, bluzițe pentru bebeluși, pantalonași
pentru bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși, ghete
pentru bebeluși, sandale pentru bebeluși,
botoșei tricotați pentru bebeluși, lenjerie de corp
pentru bebeluși, ciorapi, ciorapi antiperspiranți,
talonete pentru ciorapi, șosete și ciorapi, ciorapi
3/4, curelușe pentru fixarea ciorapilor bărbătești.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, 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,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la

materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de păr,
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 online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03006

(740)

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

28/04/2022
SORIN-ALIN CANTEA, STR.
NICOLAE BALCESCU, NR. 36, BL.
P2, SC. 1, AP. 1, JUD. OLT, BALȘ,
OLT, ROMANIA

(540)

BUCURIE peFelie
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, 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,
servicii oferite de pizzerii, servicii de restaurant și
bar, 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 ale bistrourilor, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurant cu servire
la pachet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03008

28/04/2022
DENTAL SECOND OPINION SRL,
INTRAREA DACILOR, NR. 2,
PARTER, BIROUL NR. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

DENTAL HUB
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03012

28/04/2022
SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,
STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SPPAY
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.09
(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicație software plată pentru terminale eftpos multiplatforma (verifone, ingenico, pax,
xac) descărcabile, aplicație software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac) înregistrată, program de
calculator înregistrat sau descărcabil, program
de calculator înregistrat, software, software de
calculator înregistrat.
42. Proiectare
de
software,
proiectare
personalizată de software în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eftpos multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac),
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți în legătură cu aplicația software
plată pentru terminale eft-pos multiplatforma
(verifone, ingenico, pax, xac), creare de
software în legătură cu aplicația software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac), servicii de personalizare de
software în legătură cu aplicația software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac), dezvoltare software,
programare și implementare în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eftpos multiplatforma (verifone, ingenico, pax,
xac), actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eftpos multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac),
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întreținere și reparare de software în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-pos
multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac).
45. Concesiune de licențe de programe de
calculator, licențierea software-ului de calculator,
licențierea aplicației software plată pentru
terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03018

28/04/2022
RELU PRODCOM SRL, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR. 131, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2022 03015

28/04/2022
WHITE PEARL HERASTRAU
S.R.L., ȘOS. P.D. KISELEFF NR.
32C, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011347, ROMANIA

e-comBOX

WE OWN THE NIGHT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment).
43. Servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.11.01; 26.11.06
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
Reflex Blue)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03023

29/04/2022
PROMPT SERVICE TRAVEL
COMPANY SRL, STR. INTRAREA
ARMASULUI, NR. 9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 03033

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

29/04/2022
SC EVERYTHINGABOUTCOFFEE
SRL, STR. ȘCOLII NR. 11,
SAT CONȚEȘTI, JUD. BACĂU,
COMUNA SASCUT, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Cocktail Holidays
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.19; 29.01.12;
26.11.01
(591) Culori revendicate: negru (HEX
#313131), portocaliu (HEX #F17F1B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de turism (organizarea de călătorii).
───────

keep calm DONUT BREAK
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03029

(531)

29/04/2022
ISTODOR CLAUDIU-STELIAN,
STR. TRANSILVANIA, NR. 44, ET.
1, AP. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Arta-n vie
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.16;
08.01.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate: verde, negru, roz,
roșu, maro, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină și preparate făcute din cereale, pâine,
patiserie și cofetărie, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, gogoși, produse de brutărie
si cofetărie, prăjituri prăjite simple, glazurate,
pudrate și umplute, chifle cu gaura în mijloc,
gogoși prăjite simple, glazurate, pudrate si
umplute, extracte pentru arome, altele decât
uleiurile esențiale, umpluturi pe bază de cremă,
pentru gogoși, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru gogoși, toppinguri pe bază de ciocolată,
ciocolată, cremă din ouă și lapte, glazură de tort
si gogoși (glazurare), gogoși cu gaura in mijloc,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri instanțe
pentru gogoși, faina pentru gogoși.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
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gogoși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vanzare cu amănuntul referitoare la produse
de brutărie și cofetărie, prăjituri prăjite simple,
glazurate, pudrate și umplute, chifle cu gaura în
mijloc, gogoși prăjite simple, glazurate, pudrate
si umplute, extracte pentru arome, altele decât
uleiurile esențiale, umpluturi pe bază de cremă,
pentru gogoși, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru gogoși, toppinguri pe bază de ciocolată,
ciocolată, cremă din ouă și lapte, glazură de tort
si gogoși (glazurare), gogoși cu gaura în mijloc,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri instanțe
pentru gogoși, făina pentru gogoși.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncare la pachet, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de alimente
și băuturi, servicii oferite de baruri, sculptură
culinară, asigurarea de hrană și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurant cu servire la pachet.

(210)
(151)
(732)

M 2022 03036

(740)

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

29/04/2022
NECHITA - ADRIAN OROS, STR.
TĂUTULUI NR. 29, SAT.FLOREȘTI,
JUD. CLUJ, COMUNA FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

───────

TRANSILVANIA
FOOD SUMMIT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.03;
26.01.07; 05.03.11; 29.01.14
(591) Culori revendicate: gri închis (HEX
#364141), albastru (HEX #005197),
verde (HEX #00993D), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare şi
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau de publicitate,
servicii de consultanţă publicitară şi de afaceri
prin organizarea de concursuri şi expoziţii,
distribuţia de mostre (promovare), organizarea
de expoziţii de promovare, organizarea de
lansări de produse, producţia de materiale
publicitare sub formă de pliante, broşuri
conţinând informaţie tehnică şi comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), şi anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
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silvicultură, preparate chimice (adjuvanţi) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor
împotriva agenţilor patogeni, preparate chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenţi pentru uz industrial, detergenţi pentru
utilizare în procesele de producţie, solvenţi
pentru utilizare în procesele de producţie, agenţi
tananţi, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
răşini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial şi ştiinţific, preparate pentru uz
medical şi veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe şi alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, cârduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, 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, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
şi sago,făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă, produse
agricole, horticole, silvice şi de acvacultura, brute
şi neprocesate, seminţe brute şi neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrăşarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe şi legume proaspete,
verdeţuri proaspete, plante şi flori naturale,
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare,
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să

le achiziţioneze cât mai comod, furnizarea de
servicii de platformă de tranzacţii comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de consiliere în managementul
afacerilor, servicii de agenţie de import-export,
servicii de analiză a tranzacţiilor comerciale,
servicii de analiză a costurilor, servicii de analiză
a profitului activităţilor de afaceri, redactarea
de planuri si rapoarte de afaceri, servicii
de administrarea afacerilor pentru operaţiuni
comerciale en-gros şi cu amănuntul, servicii
de management al lanţului de aprovizionare,
servicii de planificare şi organizare a întâlnirilor
de afaceri., ervicii de promovare comercială,
promovare computerizată de afaceri, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea
vânzărilor,
servicii
pentru
promovarea exporturilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare și publicitate,
servicii de promovare a vânzărilor pentru
terți, promovare de produse și servicii pentru
terți, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online
de rețele informatizate și pagini web,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
publicitate, promovare și relații publice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
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în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, 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 altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de
credit, administrare de programe cu premii
de fidelitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, servicii de
analiză a pieței cerealelor, vânzări prin licitații
în sectorul agricol, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizare de
informații comerciale referitoare la industria
agricolă, servicii de contabilitate privind costurile
în întreprinderi agricole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură, regruparea
în avantajul terţilor a alimentelor pe bază de
carne, pește, fructe sau legume, cafea, ceai,

cacao şi înlocuitori ai acestora, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, a produselor 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, bere, băuturi nonalcoolice, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice, băuturi alcoolice cu
excepţia berii, tutun şi înlocuitori de tutun,
ţigări şi trabucuri (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de agenții de import și export, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, asistență în domeniul
comercializării produselor, marketing comercial
(în afară de comercializare), organizare de
prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi,
promovarea vânzărilor, promovarea comercială,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, realizarea
de evenimente comerciale, coordonare de
evenimente comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare.
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, coordonare de evenimente educative,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03038

(210)
(151)
(732)

29/04/2022
DR REDDY'S LABORATORIES
LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(540)

CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56, BL 19, SC B, AP
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020392,
ROMANIA

M 2022 03042

29/04/2022
OZ GARDEN S.R.L., SOSEAUA
BANATULUI NR.61, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, 077045, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CELEHEALTH

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, suplimente nutritive, vitamine și
preparate cu vitamine.
───────

OZ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03
(591) Culori revendicate: verde (Hex
#0e9594)
(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.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
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aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă (obiecte de divertisment).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03045

29/04/2022
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

one UNIRII VISTA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.08;
29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru inchis
(Pantone 281C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în

organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
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, marketing prin
influenceri, promovarea
produselor
prin
servicii
de
intermediul influencerilor,
promovare pentru crearea unei identități de
brand pentru terți, servicii de generare de
potențiali clienți, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare),
închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
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multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03047

29/04/2022
ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR.28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL ADMINISTRATIV A2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEWS HOUR WITH
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de
radio, ori pe site-uri web, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe și anunțuri publicitare, pregătire și
plasare online de anunțuri publicitare pentru
terți, publicare de materiale publicitare online,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
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la un canal de televiziune, pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea
de târguri în scop publicitar sau comercial,
prezentări de modă în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea produselor și serviciilor
prin intermediul influencerilor, servicii de
telemarketing.
38. Telecomunicații, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, transmiterea
de programe și emisiuni de televiziune,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, transmisie
de știri și informații de actualitate, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi
imaginilor, transmisie de podcasturi, servicii
de agenţie de presă, servicii de agenții de
știri electronice, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, furnizarea de camere de chat pe
internet, servicii de conferințe pe web,
trasmiterea video la cerere (video-on-demand),
transmisiuni în direct accesibile prin intermediul
paginilor de internet (webcam), transmitere de
mesaje, date și conținut prin internet și alte
rețele de comunicații, difuzare de programe
video și audio prin internet, transmisii audio,

video și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, producţia
de programe de radio, producția de programe
de televiziune, producţia de emisiuni de radio,
producția de emisiuni de televiziune, producția
de talk-show-uri de televiziune și/sau de radio,
organizarea de dezbateri televizate, organizarea
de dezbateri la radio, divertisment radio,
divertisment de televiziune, servicii de instruire
prin intermediul emisiunilor de radio sau de
televiziune, furnizare de servicii de divertisment
și educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul posturilor de radio, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
concursuri la radio, prezentare de programe
de televiziune, prezentare de emisiuni de
televiziune, prezentare de programe de radio,
servicii ale studiourilor de televiziune, montaj de
programe de televiziune, pregătire de programe
de televiziune, producție de filme pentru
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, producție de programe
de știri pentru difuzare prin internet sau alte
alte rețele de comunicații, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producția și prezentarea unei emisiuni
de televiziune cu teme și invitați din diferite
domenii de interes, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune în care sunt
prezentate și dezbătute principalele informații și
știri ale zilei, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii, altele decât
cele publicitare, închirierea de decoruri pentru
studiouri de televiziune, furnizarea de filme,
știri şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare de
conținut audio și video online nedescărcabil,
servicii de publicare online, servicii de publicare
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multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshopuri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,

instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03051

29/04/2022
SC APPLE MOB DESIGN SRL,
STR. GRANICERILOR, NR. 15,
JUDEȚ MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430392, MARAMUREȘ,
ROMANIA

APPLE MOB DESIGN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.03
(591) Culori revendicate: verde (RAL6017)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 03056

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

29/04/2022
PIN ME STUDIO S.R.L.,
STR.VASILE LUCACIU, NR.37,
AP.1, JUDEȚ MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430341, MARAMUREȘ,
ROMANIA

M 2022 03057

29/04/2022
AC HELCOR SRL, STR. DR.
VICTOR BABES NR. 50,
JUDETULMARAMURES,
BAIA MARE,430092,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Pancreon Trienzym
BIOSUnLine energie
pentru sănătate trei
enzime pentru digestie
ușoară extract de ananas
(591)
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.
42. Servicii de proiectare.
───────

și

Culori revendicate: portocaliu
(HEX#F27125), albastru
(HEX#187DC1), verde (HEX#8BC540)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale
35. Publicitate
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 03059

(740)

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

29/04/2022
D-TOYS S.A., STR.
CONSTRUCTORILOR, NR. 2,
JUDEȚ COVASNA, SFÂNTU
GHEORHE, COVASNA, ROMANIA

(540)

ROOVI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, 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, carnețele pentru notat scorul la
jocuri, broșuri referitoare la jocuri, echipamente
pentru jocuri de interpretare de roluri sub formă
de manuale, fotografii ale jucătorilor pentru
colecționari, tabele tipărite, tabele de scor,
ghiduri de strategie pentru jocuri de cărți, ghiduri
de strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărți, regulamente pentru jocuri.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă (obiecte de divertisment),
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri portabile
cu afișaje pe bază de cristale lichide, cărți
(jocuri), decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, jocuri,
jocuri de cărți, jocuri de construcție, jocuri de
interior cu jetoane, jocuri de interpretare de
roluri, jocuri de mah-jong, jocuri de acțiune și
de îndemânare, jocuri cu zaruri, jocuri cu bile,
jocuri de aruncat inele, jocuri de masă, jocuri de
masă electronice, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, jocuri de memorie, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, jocuri de zaruri japoneze (sugoroku),
jocuri go, jocuri legate de personaje de ficțiune,
jocuri pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor,
kituri pentru jocuri de construcții, machete de
mașini (jucării sau jocuri), modele utilizate pentru
jocuri cu interpretare de roluri, miniaturi pentru
jocuri, palete folosite la jocurile de palete
cu minge, panouri pentru jocuri cu săgeți,

seturi de întrebări pentru jocurile de masă
cu tablă, ținte electronice pentru jocuri, ținte
electronice pentru jocuri și sporturi, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, articole de
petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, baloane de săpun (jucării), blocuri de
construcție (jucării), blocuri de asamblare
(jucării), bastoane luminoase cu leduri (jucării),
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, discuri
zburătoare (jucării), dispozitive de făcut zgomot
(jucării), drone (jucării), elemente de construcții
(jucării), figurine de acțiune (jucării), figurine de
acțiune (jucării sau articole de joacă), fluiere
(jucării), jucării, jucării acționate mecanic, jucării
acționate prin manetă, jucării adaptate pentru
activități educative, imitații de oase ca jucării
pentru câini, jucării antistres, jucării-centru de
activități pentru copii, jucării comercializate la
set, jucării cu apă, jucării cu balansare, jucării
cu baterii, jucării cu cheiță, jucării cu roți, jucării
cu telecomandă, jucării cu roți acționate prin
pedale, jucării cu telecomandă sub formă de
vehicule, jucării de baie, jucării de călărit, jucării
de construit, jucarii de desenat, jucării de nisip,
jucării de pluș, jucării de tras, jucării din cauciuc,
jucării din lemn, jucării din metal, jucării din
pânză, jucării din plastic, jucarii inteligente, jucării
gonflabile, jucării flexibile, jucării electronice,
jucării modulare, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), jucării pentru câini, jucarii pentru
sugari, jucării pentru pisici, jucării pentru păsări,
jucării pentru groapa cu nisip, jucării muzicale,
jucării pentru bebeluși, jucării pentru animale de
companie, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
robot care se transformă, jucării vorbitoare,
machete auto (jucării), machete de animale
(jucării), machete de clădiri (jucării), machete
sub formă de jucării, păpuși (jucării), seturi de
jucării, vehicule cu patru roți pentru copii (jucării),
triciclete pentru copii mici (jucării), titireze ca
jucării, puzzle-uri (jucării), zmeie ca jucării.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comeț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, 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 articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte.
41. Închirierea de jucării, divertisment sub formă
de spectacole în direct și apariția personală
a unui personaj costumat, sală de evadare
(divertisment), servicii de divertisment oferite
pentru copii, tabere de vară (divertisment și
educație)
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03063

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, ROMANIA

29/04/2022
CRISTINEL LEMANDROIU, STR.
CUZA VODA, NR. 73, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TRIENDO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit (mașini), echipament pentru
mișcare și manevrare (mașini), echipament
pentru măturare, curățare și spălare (mașini),
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, roboți industriali,
generatoare de curent, foarfecă de descarcerare
(foarfece de salvare electrice), roboți de uz
industrial, roboți folosiți în industrie, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini și
aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini de filtrat,

separatoare și centrifuge, mașini de cusut pentru
textile și piele, mașini de bobinare, aparate
pentru spălat, aparate de curățat cu aburi
(mașini), aparate de uscat rufe fără încălzire
(mașini), uscătoare rotative (mașini), uscătoare
centrifugale (mașini), perii, acționate electric,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini de spălat, mașini de călcat și prese
de rufe, mașini de curățare uscată, mașini
combinate de spălare și periere, acționare cu
pedală pentru mașini de cusut, servomotoare
pentru mașini de cusut, roboți de cusut, mașini
de brodat, gherghefuri pentru mașini de brodat,
cititoare de bandă folosite la mașinile de brodat,
mașini industriale robotice de cusut, mașini
cu aburi, mașini multifuncționale de curățat
cu abur, mașini de împachetat, mașini de
presat hainele, prese de călcat, mașini de
călcat pentru articole textile, mașini rotative
de călcat haine, unelte industriale pneumatice,
mașini industriale de imprimat, mașini de
cusut pentru uz industrial, prese pentru mașini
industriale, mașini industriale de degresat,
mașini industriale robotizate pentru industria
textilă, mașini de întindere, roboți industriali,
transportoare industriale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu unelte manuale şi instrumente
pentru tratarea materialelor şi pentru construcţie,
reparaţie şi întreţinere, unelte pentru agricultură,
grădinărit şi peisagistică, unelte manuale pentru
tăiere, găurire , şlefuire, ascuţire şi tratarea
suprafeţei, instrumente de fixare şi îmbinare,
unelte pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
software și materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu piese și accesorii pentru mașini de cusut
și brodat, motoare pentru mașini de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu aparate de distribuire automată,
mașini de cusut și brodat, roboți de cusut,
aparate de manipulare automată, aparate de
dezinfectare, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini de spălat, tipare pentru croitorie și articole
de mercerie, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
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şi tratare a suprafeţelor, maşini, maşini-unelte şi
scule şi aparate acţionate electric pentru fixat
şi asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
şi piese de maşini, precum şi comenzi pentru
operarea maşinilor şi a motoarelor, echipament
pentru măturare, curăţare şi spălare, mașini de
cusut textile și piele, generatoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu tipare de croitorie, manechine de
croitorie, ațe și fire, articole de mercerie, articole
de pasmanterie, cărți și reviste, accesorii pentru
croitorie, aplicații software.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03065

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

29/04/2022
CRISTINEL LEMANDROIU, STR.
CUZA VODA, NR. 73, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DAIKI DESIGN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit (mașini), echipament pentru
mișcare și manevrare (mașini), echipament
pentru măturare, curățare și spălare (mașini),
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, roboți industriali,
generatoare de curent, foarfecă de descarcerare
(foarfece de salvare electrice), roboți de uz
industrial, roboți folosiți în industrie, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini și
aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini de filtrat,
separatoare și centrifuge, mașini de cusut pentru

textile și piele, mașini de bobinare, aparate
pentru spălat, aparate de curățat cu aburi
(mașini), aparate de uscat rufe fără încălzire
(mașini), uscătoare rotative (mașini), uscătoare
centrifugale (mașini), perii, acționate electric,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini de spălat, mașini de călcat și prese
de rufe, mașini de curățare uscată, mașini
combinate de spălare și periere, acționare cu
pedală pentru mașini de cusut, servomotoare
pentru mașini de cusut, roboți de cusut, mașini
de brodat, gherghefuri pentru mașini de brodat,
cititoare de bandă folosite la mașinile de brodat,
mașini industriale robotice de cusut, mașini
cu aburi, mașini multifuncționale de curățat
cu abur, mașini de împachetat, mașini de
presat hainele, prese de călcat, mașini de
călcat pentru articole textile, mașini rotative
de călcat haine, unelte industriale pneumatice,
mașini industriale de imprimat, mașini de
cusut pentru uz industrial, prese pentru mașini
industriale, mașini industriale de degresat,
mașini industriale robotizate pentru industria
textilă, mașini de întindere, roboți industriali,
transportoare industriale
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu unelte manuale şi instrumente
pentru tratarea materialelor şi pentru construcţie,
reparaţie şi întreţinere, unelte pentru agricultură,
grădinărit şi peisagistică, unelte manuale pentru
tăiere, găurire , şlefuire, ascuţire şi tratarea
suprafeţei, instrumente de fixare şi îmbinare,
unelte pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
software și materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu piese și accesorii pentru mașini de cusut
și brodat, motoare pentru mașini de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu aparate de distribuire automată,
mașini de cusut și brodat, roboți de cusut,
aparate de manipulare automată, aparate de
dezinfectare, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini de spălat, tipare pentru croitorie și articole
de mercerie, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratare a suprafeţelor, maşini, maşini-unelte şi
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scule şi aparate acţionate electric pentru fixat
şi asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
şi piese de maşini, precum şi comenzi pentru
operarea maşinilor şi a motoarelor, echipament
pentru măturare, curăţare şi spălare, mașini de
cusut textile și piele, generatoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu tipare de croitorie, manechine de
croitorie, ațe și fire, articole de mercerie, articole
de pasmanterie, cărți și reviste, accesorii pentru
croitorie, aplicații software
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere de
lucru, coordonare de evenimente educative,
cursuri de formare avansată, cursuri de limbi,
cursuri de instruire în tabere educative, cursuri
de instruire scrise, cursuri prin corespondenţă,
cursuri postuniversitare, cursuri lingvistice,
educaţie vocaţională pentru tineri, difuzare
de materiale educative, furnizare de publicaţii
electronice online, nedescărcabile, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de pregătire
pentru tineri şi adulţi, închiriere de echipamente
şi facilităţi audiovizuale şi fotografice, instruire
în abilități în afaceri, transfer de know-how
(instruire).
───────

M 2022 03066

29/04/2022
CRISTINEL LEMANDROIU, STR.
CUZA VODA, NR. 73, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(540)

M 2022 03068

30/04/2022
SC VERITAS MAX WW SRL, STR.
CALARASI 9, JUD. IASI, IASI,
700301, IAȘI, ROMANIA

Creativo
(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,
educație, divertisment și sport, cursuri de
croitorie, instruire în croitorie, organizare de
evenimente de recreere, servicii de recreere și
instruire, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
educație și instruire, cursuri de pregătire în
domeniul designului, organizare de pregătire în
afaceri, coordonare de conferințe de afaceri,
instruire profesională, organizare de cursuri de
instruire, organizare de conferințe, servicii oferite
de ateliere de formare, organizare de ateliere și
seminare, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop cultural, educaţional şi
de divertisment, consiliere în carieră (educaţie),
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri, consultanţă în materie de formare,

Casey Studios
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.03.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate: galben (HEX
#efad1e), verde (HEX #b1f31d), mov
(HEX #8739fe), roz (HEX #f329af),
albastru (HEX #2be2da), roșu (HEX
#ea2324)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ceasuri inteligente, huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse din piele
pentru telefoane mobile, 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, huse pentru tablete,
huse din piele pentru tablete, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
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telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, huse pentru laptopuri,
huse pentru calculatoare tabletă, casti fara fir,
căști fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, căști fără fir pentru calculatoare tabletă,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare)
14. Curele de ceas, curele de ceas din piele,
catarame pentru curele de ceas, curele de ceas
din nailon, curele pentru ceasuri de mână, curele
de încheietură pentru ceasuri, curele pentru
ceasuri din clorură de polivinil, curele de ceas din
metal, piele sau plastic, huse pentru ceasuri de
mână
28. Folii de protecție adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente
───────
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.

12
13
14

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 02862 08/04/2021
M 2021 09292 31/12/2021
13/01/2022
M 2022 00231
M 2022 00470 25/01/2022
25/01/2022
M 2022 00471
31/01/2022
M 2022 00661
M 2022 00703 01/02/2022
M 2022 00826 03/02/2022
08/02/2022
M 2022 00948
M 2022 00978 09/02/2022
M 2022 00986 09/02/2022
10/02/2022
M 2022 00990
M 2022 01016 10/02/2022
M 2022 01041 10/02/2022

15
16

M 2022 01275
M 2022 01351

18/02/2022
21/02/2022

17
18
19

M 2022 01397
M 2022 01413
M 2022 01424

22/02/2022
23/02/2022
23/02/2022

IOAN CONDURACHE
CLUBUL SPORTIV
SPORT CLUB MUNICIPAL
TIMISOARA
ASOCIATIA CEDRU
DELIA - GABRIELA
DUMBRAVĂ
DORICA BOTĂU
DESPINA MARIA BORDEAN
AURICA - BREICA
BOROZAN
DIANA VERONICA DOGARU
MĂRIOARA DRUGĂ
NICOLETA - GABRIELA
HĂDĂRUGĂ
CORINA DANA MIȘCĂ
CAMELIA MOLDOVAN
MARIANA - ATENA POIANA
VIORICA - MIRELA POPA
DIANA - NICOLETA RABA
BOGDAN - PETRU RĂDOI
DUCU SANDU ȘTEF
TOP RANGE
SC AMANET AUTO SRL
IOAN SABĂU

20
21

M 2022 01431
M 2022 01448

23/02/2022

SAMUEL HANUSEAC

23/02/2022

HOB CLINIC GROUP SRL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Titular
(732)
TOP ACTIV CLASS SRL
EXPRESS CAFFE SRL
ASOCIAȚIA TELEFONUL
COPILULUI
STRAERO SA
AEROSPACE SERVICES
S.R.L.
LAURA MOCANU
BENȚE CORNELIU
BRANDBOX SRL
UNIVERSUL JURIDIC SRL
RETAIL COMPLEX SRL
DANIEL PETREUS
ANTENA 3 S.A.

239

Denumire marcă
(540)
INCEPTION by the sea
ExpressCaffe
TELEFONUL COPILULUI
STRAERO INCAS GROUP
AEROSPACE SERVICES
INCAS GROUP
BUTTERFLY LIPS Technique
by Dr. Laura Mocanu
LEXACADEMY
PEST STOP
RPL Revista profesiilor
liberale
BETTER POSTURE
Imund
BEST BET CU MIRCEA
BADEA
FORMAŢIA VITAL SUCEAVA
BASCHET SCM TIMIȘOARA

pag.
15
15
18
18
19
20
20
21
22
23
24
26
28
28

29
The Mirrors Concept
VEGAN GOODIES - CHEESE 30
LIKE by AKADEMIKAFOOD

CALIBRU 9
AmanetAuto.ro
APIPLUS Preparat apicol
din Munții Maramureșului
PRODUS ÎN ROMÂNIA
SAY CHEEEESE Cheesy
pasta
Hob dent

31
31
32

32
32
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Nr. crt.

23
24

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2022 01586 01/03/2022
04/03/2022
M 2022 01668
M 2022 01699 07/03/2022

25

M 2022 01700

07/03/2022

26
27

M 2022 01761
M 2022 01809

10/03/2022
13/03/2022

28
29
30

M 2022 01829
M 2022 01886
M 2022 02119

31

M 2022 02139

32
33

M 2022 02155
M 2022 02159

34
35

M 2022 02167
M 2022 02168

36

M 2022 02221

37

M 2022 02237

38

M 2022 02246

39
40
41

M 2022 02269
M 2022 02270
M 2022 02290

42
43

M 2022 02372
M 2022 02405

44

M 2022 02408

45

M 2022 02432

46

M 2022 02443

47

M 2022 02507

48

M 2022 02508

22

14/03/2022
16/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
27/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
14/04/2022
31/03/2022
31/03/2022
04/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
11/04/2022
11/04/2022

Titular
(732)
BERARIA H S.R.L.
ZHONGMIN WIN
INDUSTRIAL SRL
OMV PETROM MARKETING
S.R.L

Denumire marcă
(540)
Restaurant Riviera Park
MAI CHA bubble tea bar

pag.
33
33

34
95 BENZINĂ STANDARD
Standard EN 228 Benzină
fără plumb E10
36
OMV PETROM MARKETING BENZINĂ EXTRA 99
S.R.L
Standard EN 228 Benzină
fără plumb E10
NICULESCU FLORENTINA SOMATIC HEALING BREATH 37
RO BĂUTURI SRL
GOLDEN CIDER EST. 2022 37
100% HANDCRAFTED
CIDER
OMV PETROM MARKETING MOTORINA STANDARD B7 38
S.R.L
IPERCOMP EXIM SRL
DEPOZITUL de ACCESORII 40
40
MYLAN IRELAND LIMITED IGZELYM
41
ANTONIU-VLAD TUICA
CTP GROUP Customer.
Trust. Partnership
41
S.C. SARAH BENEDICT
Daycome
S.R.L.
41
D&C OPTIK S.R.L.
i-optik
42
ROMPETROL
EFIX, BENZINA CARE
DOWNSTREAM SRL
PROTEJEAZA MOTORUL
42
SC CULA CU BERE SRL
MURSA bere artizanală
43
BRITISH AMERICAN
TRUE COLOURS
TOBACCO (BRANDS) INC.
BECIUL DOMNESC SA
SB GRAND RESERVE DE LA 43
BECIUL DOMNESC
44
SC RUSTEI HAIR STYLE
DARE BEAUTY CENTER
SRL
ILPAN S.R.L.
Cutiutele cu sosete perfecte la 44
preturi corecte
44
OPREA AVICOM SRL
Oprea Avi
45
ATP - EXODUS SRL
WERKER
46
ANDREEA GEORGIANA
Pretty Kitty
CIORTESCU
48
NEAGU RODICA
ASYLUM KYDS
49
NICOLETA POPA
EPILUX Epilare definitivă &
FAOUZI-DANIEL EL-SIBLANI cosmetică
49
HOB CLINIC GROUP
Ce spune medicul by Hob
Clinic
49
SOCIETATEA FORMENERG HOTEL TINERETULUI
SA
50
SC ROYAL ESTATES &
FAVORIT fm
BUILDINGS SRL
50
SC ROYAL ESTATES &
FAVORIT TV HD
BUILDINGS SRL
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

49

M 2022 02514

50

M 2022 02530

51

M 2022 02537

52

M 2022 02538

53

M 2022 02544

54
55

M 2022 02545
M 2022 02548

56
57

M 2022 02552
M 2022 02553

58
59
60

M 2022 02555
M 2022 02561
M 2022 02563

61
62
63
64

M 2022 02568
M 2022 02574
M 2022 02576
M 2022 02580

65
66

M 2022 02582
M 2022 02584

67

M 2022 02590

68
69
70
71
72
73

M 2022 02591
M 2022 02593
M 2022 02597
M 2022 02599
M 2022 02600
M 2022 02607

74

M 2022 02609

75
76
77

M 2022 02612
M 2022 02619
M 2022 02628

78

M 2022 02630

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
11/04/2022 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
08/04/2022 SC TIAGO NATURAL JUICE
SRL
11/04/2022 DEFLAMMO FIRE
PROTECTION SRL
27/04/2022 DIGITAL MEDIA MARKET
SRL
11/04/2022 M&I BUSINESS WAY SRL
11/04/2022

12/04/2022

PROGRESS CONSULTING
S.A.
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
MUSASHI JU JITSU PIATRA
NEAMȚ
MAREȘ GABRIEL
PROGRESS CONSULTING
SA
EMIL ROȘCA
PROGRESS CONSULTING
SA
EMIL ROȘCA
CHIMDET SRL
INTEGRATED FOOD
SOLUTIONS S.R.L.
EXE SOFTWARE S.R.L.
ALIA S.A.
GRADINA LETCA S.R.L.
IBB IMOBILIARE ROMÂNIA
S.R.L.
GRADINA LETCA SRL
SC LOOP PRODUCTIONS
SRL
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY
ALKALOID AD SKOPJE
ZIMBO ROMANIA SRL
EYERIS ENGINEERING SRL
EYERIS ENGINEERING SRL
GENECEUTICA SRL
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY
ANDREI-AUREL VASILESCU

12/04/2022
13/04/2022
13/04/2022

ALKALOID AD SKOPJE
GREEN SPLID S.R.L.
COLOR BRANDS SRL

11/04/2022

11/04/2022
11/04/2022
11/04/2022
11/04/2022
13/04/2022
11/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
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Denumire marcă
(540)
Naţional 24 PLUS TV HD

pag.
51

LUMEA UNICORNILOR

51

DEFLAMMO

52

VELVET RO MANIA

55

M&I CENTRUL DE SLĂBIT.
EST 2020
CLARSAN

56
56

A.C.S. MUSASHI JU JITZSU 57
PIATRA NEAMT- ROMÂNIA

DEZINTENS

57

HOUSE OF SNOBS
CLARSANIT

58
58

TAGO
KIM
Pita Station

58
59
60

exe software
DESIRE
YAPPI
iResidence

60
60
61
65

YAPPI
HAT Birds

66
70

DISCREET DEO PLUS

70

DANQONA
KÄSE - KÖNIG

70
71
71
72
72
73

EYERIS
DAOconfort PLUS
HAUTE COUTURE
L'ECLATANTE
AvLex Jus est ars boni et
aequi
NARGAPO
air7 vitamina plămânilor
COLORBRANDS
Marketing.Brought to life.

73
73
74
74
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Nr. crt.

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
Denumire marcă
(151)
(732)
(540)
13/04/2022 CASA DE VINURI COTNARI COTNARI-MILLESIME
M 2022 02631
S.A.
13/04/2022 CERVUS NIGAMI S.R.L.
CERVUS BARBERSHOP
M 2022 02633
ESTD. 2022
13/04/2022 SC TRENDING SOCIETY
TRENDING Society
M 2022 02637
SRL
13/04/2022 BLEU STAR PHARMA
CORBLEU
M 2022 02646
TRADING LTD
13/04/2022 BLEU STAR PHARMA
FeroRed
M 2022 02648
TRADING LTD
13/04/2022 BLEU STAR PHARMA
PelviBleu
M 2022 02651
TRADING LTD
13/04/2022 RTH PREMIUM SERVICES Z E Z ASIAN FUSION
M 2022 02655
SRL
13/04/2022 BLEU STAR PHARMA
VitaBleu
M 2022 02657
TRADING LTD SRL
13/04/2022 SABIN MANTU
Mama Bună TE HRĂNEȘTE
M 2022 02660
CU IUBIRE
M 2022 02664 13/04/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L.
Happy friends It's easy!
M 2022 02666 14/04/2022 LATINO MAXI SRL
Jolly JUICE LAND
14/04/2022 BANEASA REAL ESTATE
miro
M 2022 02670
S.R.L.
M 2022 02672 14/04/2022 REAL INVEST SRL
CRM OPTIMA
14/04/2022 ASOCIATIA ATLATSZO
Átlátszó Erdély
M 2022 02675
ERDELY EGYESULET
14/04/2022 STRATEGIC DISTRIBUTION Wessper
M 2022 02676
GROUP SRL
M 2022 02679 14/04/2022 WESTACO SRL
PAYTEX
M 2022 02680 14/04/2022 CHROOT NETWORK
CHROOT
M 2022 02682 14/04/2022 BAZIL-EUGEN CUCU
BIG OUTLET
M 2022 02688 14/04/2022 OKCREDIT IFN SA
okcredit
M 2022 02689 14/04/2022 SPORTNIC TEAM SRL
SPORTNICI
14/04/2022 STRATEGIC DISTRIBUTION STRATEGIC
M 2022 02692
GROUP SRL
M 2022 02693 14/04/2022 LUCIAN & PARTNERS SRL ONE ZERO ONE
M 2022 02698 14/04/2022 MACROMEX SRL
Romania FOR gold
M 2022 02699 14/04/2022 LIVIU- VASILE BOSNEA
GRILLPOINT
M 2022 02701 14/04/2022 SALTMED THERAPY S.R.L. Salina Himalaya
M 2022 02703 14/04/2022 PRO SANA SRL
PRO SANA
18/04/2022 SC ZURCAN TEHNOMED
medimag
M 2022 02705
SRL
M 2022 02710 14/04/2022 Yasemin Badea
Yasemin Badea
14/04/2022 MIKO MATEI IOAN
TRANSILVANIA FASHION
M 2022 02712
WEEK
14/04/2022 THIRDEYE CONSULTING
Vivodental
M 2022 02719
SRL
M 2022 02721 14/04/2022 SC CRAZY 4 BIJOUX SRL
Xentech Light
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pag.
75
75
76
76
78
80
82
83
84
85
86
86
86
87
87
96
97
97
99
99
100
110
110
111
111
112
112
113
113
113
114
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

110
111
112

M 2022 02722
M 2022 02728
M 2022 02731

113
114
115

M 2022 02738
M 2022 02747
M 2022 02749

116
117
118

M 2022 02756
M 2022 02757
M 2022 02759

119

M 2022 02760

120

M 2022 02761

121

M 2022 02762

122

M 2022 02763

123
124
125
126
127
128

M 2022 02765
M 2022 02768
M 2022 02769
M 2022 02770
M 2022 02771
M 2022 02772

129

M 2022 02775

130

M 2022 02776

131
132
133

M 2022 02778
M 2022 02779
M 2022 02781

134
135
136

M 2022 02782
M 2022 02783
M 2022 02785

137
138

M 2022 02788
M 2022 02790

139

M 2022 02791

140

M 2022 02792

141

M 2022 02793

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
14/04/2022 CENTRELE DE EXCELENTA
ARES SRL
14/04/2022 FORSTON SRL
15/04/2022 MEDIZIN SUPPLY S.R.L.
15/04/2022 ATRA MEDICAL DIVERS
SRL
16/04/2022 MARIUS GORGAN
17/04/2022 COMO CLINIC SRL
18/04/2022 SC MDM CAT SECURITY
SRL
18/04/2022 S.C. STYL S.R.L.
18/04/2022 S.C. STYL S.R.L.
18/04/2022 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
18/04/2022 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
18/04/2022 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
18/04/2022 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
18/04/2022 SYMPOSIUM
ENTERTAINMENT SRL
18/04/2022 Năstase Ilie
18/04/2022 Năstase Ilie
18/04/2022 ZEREN SOFTWARE SRL
18/04/2022 Radulescu Vlad Andrei
18/04/2022 VLAD-ANDREI RADULESCU
18/04/2022 CENTRUL MEDICAL
UNIREA SRL
21/04/2022 ATTRACTION
INTERNAȚIONAL SRL
18/04/2022 CMI DR. GHENCEA
ALEXANDRU ADRIAN
18/04/2022 VP GASTROMED SRL
18/04/2022 ALEXANDRU MITOI
18/04/2022 MARILAR DINAMIC
CONSULTING SRL
19/04/2022 DIDRARO SOLUTIONS SRL
19/04/2022 HUB WORK SRL
19/04/2022 VICMAR DEVELOPMENT
S.R.L.
19/04/2022 AIRAM SMARALD
19/04/2022 ALMA TIM DISTRIBUTION
SRL
19/04/2022 ALMA TIM DISTRIBUTION
SRL
19/04/2022 ALMA TIM DISTRIBUTION
SRL
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Denumire marcă
(540)
ARES

pag.
114

FORSTON DEVELOPMENT 115
MEDIZIN TECHNOLOGIES 118
118
Be Safe
bucharest traffic
COMOClinic
MDM CAT SECURITY

119
119
123

STIL
STIL DIAMONDS
ENSKA TV

124
127
130

ENSKA TV HD

130

Premier TV 1

131

Premier TV HD 1

131

#ASEntiment

132

NASTY
NASTY
ZEREN
STRATA GALLERY
AVANPOST
EXAVET

132
132
133
133
134
134

Skinology Face & Body

135

Pearl Dent

135

GastroTM
INDIGODZ
SUNone

136
136
136

Lashoholic
flow DELIVERY
Copii cu-minți deschise

136
137
137

Sasimo Accessories
SOFISKINATE

138
139

SKINTESENCE

139

HEBS - Health Enjoys Beauty 139
Skin
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Nr. crt.

153
154
155
156
157
158

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2022 02797 19/04/2022
19/04/2022
M 2022 02798
M 2022 02799 19/04/2022
19/04/2022
M 2022 02800
19/04/2022
M 2022 02803
M 2022 02805 19/04/2022
M 2022 02806 19/04/2022
M 2022 02807 19/04/2022
19/04/2022
M 2022 02808
19/04/2022
M 2022 02809
19/04/2022
M 2022 02810
19/04/2022
M 2022 02812
M 2022 02813 19/04/2022
M 2022 02815 19/04/2022
M 2022 02816 19/04/2022
M 2022 02817 19/04/2022
M 2022 02818 19/04/2022

159
160

M 2022 02819
M 2022 02822

161

M 2022 02823

162
163

M 2022 02824
M 2022 02826

164
165
166
167
168
169

M 2022 02828
M 2022 02829
M 2022 02830
M 2022 02832
M 2022 02834
M 2022 02835

170

M 2022 02836

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

171

M 2022 02838

19/04/2022
20/04/2022

20/04/2022
20/04/2022
20/04/2022

20/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
20/04/2022

Titular
(732)
ALFA NISTRU SA
MADALINA SANTA
MATEMANIE SRL
NOBILIS LARIX SRL
CARPETARIA TEXTILE
S.R.L.
STAREA NAȚIEI S.R.L.
VEL PITAR S.A.
BACKSTAGE PEOPLE S.R.L.
SIMURO MANAGEMENT
SRL
SC DON PEDRO SRL
SC DON PEDRO SRL
SC DON PEDRO SRL
SWISS QUALITY S.R.L.
GABRIEL-RĂZVAN SUMA
MARMOLUX SRL
EAN CLINIC S.R.L.
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
IOANA KOHALMI-SZABO
CIOBĂNOIU MARIA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
NARPO CONSULT SRL
NEMO INVESTMENT
VEHICLE S.A .
UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA
CENTRUL CULTURAL
VRANCEA
FELIX GIS SRL
FELIX GIS SRL
FELIX GIS SRL
ALEXANDRU OLEA
MINIPROD SRL
AUTODELUXE ELECTRIC
SRL
SC MEGA CONSTRUCT
METAL SRL
244

Denumire marcă
(540)

pag.

VIS
SZIKRA LOCAL CREATIVE
CUISINE
AFTERHUB by MATEMANIE
COFFEE ADDICTED
SOCIETY
CARPETARIA

140
140

VAX POPULI
Doi Frați
GRĂDINA MONTEORU
lexterra

143
144
144
145

don pedro Grijă pentru
curăţenia zilnică
Foxia Inspirată de alegerile
tale
EL CAPITAN SAVES THE
DAY, EVERYDAY
l LATUYA
CellEAST
CIMITIRUL BĂRDINICI
eanclinic Full Face Recovery
PAPER FILTER

147

Alsim
LIFESTYLE MEDICAL

155
156

narpo MAGAZIN CU
PREȚURI CORECTE
ARISTOCOOL

156

141
141
141

148
149
149
153
154
154
155

157

COLUMBA UBI CONCORDIA 157
IBI VICTORIA
GRUPUL FOLCLORIC
CETINA
Cool Ice PREMIA
Cool Ice ALLEGRIA
Cool Ice COSMOS
MAGNUMBET
M
DELUXE ELECTRIC

158

ARTEGA

162

158
158
159
159
160
160
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Nr. crt.

174
175

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2022 02839 26/04/2022
20/04/2022
M 2022 02840
20/04/2022
M 2022 02843
M 2022 02844 20/04/2022

Titular
(732)
RED CONS SRL
INTERCONTINENTAL
GREAT BRANDS LLC
MARINA & SANTIS SRL

176

M 2022 02847

177

M 2022 02849

20/04/2022
20/04/2022

BIO-MAR R&D SRL
MARINA & SANTIS SRL

178
179

M 2022 02850
M 2022 02852

20/04/2022

PAPION MEDIA SRL

180

M 2022 02854

21/04/2022
21/04/2022

BERRYWINE SRL
MASTRO LA PIZZA
ITALIANA SRL
GHEORGHE ADELIN
BORDÎNC
BRILLO INVESTE SRL
SAHPROD METEOR SRL
SAHPROD METEOR SRL
MANGO TROPICAL
SERVICES SRL
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
ALEEA GARDEN

172
173

181
182
183
184

M 2022 02855
M 2022 02857
M 2022 02859
M 2022 02861

185

M 2022 02863

186

M 2022 02864

187

M 2022 02866

188

M 2022 02867

189
190

M 2022 02868
M 2022 02870

191

M 2022 02872

192

M 2022 02873

193

M 2022 02875

194

M 2022 02876

195
196
197

M 2022 02877
M 2022 02879
M 2022 02880

198

M 2022 02881

199

M 2022 02883

21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022

MARINA & SANTIS SRL

MAGIC GAMES AB SRL
VERDINO GREEN FOODS
SRL
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
YOUSSEF BADAWI
MACROMEX SRL
STRATEGIC PRODUCTION
& RENTALL SRL
LUMINIȚA VELCIU

245

Denumire marcă
(540)
RED CONS
BELVITA BUNA DISPOZIȚIE
ÎNCEPE AICI
MH MAPAMOND HOTELS
Explore. Dream. Discover
MW MAPAMOND
WELLNESS Explore. Dream.
Discover
R&D BIOMAR
MG MAPAMOND GROUP
Explore. Dream. Discover.
PHILOCALY FOR HEART &
HOME
BERRYWINE BW
PIZZERIA MASTRO EST la
pizza italiana 2020
BELLAIR

pag.
162
164
164
166

168
169
173
174
174
174

Allure Remains
SULTAFORT
KETCHAVIT
NP Nuova Plate - WINE &
FOOD SOPRA

175
175
175
176

SOPRA BEACH

177

SOPRA HOTELS

177

AQUA HOUSE & SPA
Doftana
Magic SALA DE JOCURI
Mr Plantel

178

SOPRA OLIMP

180

SOPRA RESIDENCE

180

SOPRA RESORT

181

SOPRA RESTAURANT

181

Eyeball Gummy
Azuris
CAFEA CU VISE

182
182
182

LUMINITA DE LA MIEZUL
NOPTII

185

176

178
179
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Nr. crt.
200

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2022 02885 21/04/2022 POWER HEALTH HELLAS
AEBE

201
202
203

M 2022 02886
M 2022 02888
M 2022 02890

204

M 2022 02891

205

M 2022 02897

206

M 2022 02900

207
208

M 2022 02901
M 2022 02903

209

M 2022 02908

210

M 2022 02912

211

M 2022 02915

212

M 2022 02919

213

M 2022 02922

214
215

M 2022 02923
M 2022 02931

216

M 2022 02932

21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
22/04/2022
24/04/2022
25/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022

26/04/2022

27/04/2022

217

M 2022 02938

218

M 2022 02939

219
220

M 2022 02946
M 2022 02948

221

M 2022 02949

27/04/2022

222
223

M 2022 02951
M 2022 02955

27/04/2022
27/04/2022

27/04/2022
27/04/2022
27/04/2022

BIOEEL MANUFACTURING
SRL
CONSECUTIV SRL
ALKALOID AD SKOPJE
DENES KAPUSI
DOMOKOS SZEKERES
DAMIAN CONSTANTIN
RAREȘ-MIHAI MĂRĂCINE
LEVEL 444 ONLINE STORE
S.R.L.
PRINCIPAL LERYON
SERVICES S.R.L.
ANTONIO MIHOC
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED
NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
SC BALCARO SECURITY
SRL
39 LEGENDS TAKE AWAY
SRL
RASPUNDEL
ENTERTAINMENT SRL
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
VITACEUTICS LDA
DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
246

Denumire marcă
(540)
POWER OF NATURE From
the pharmacy of nature to
your local pharmacy
Imuneel

pag.
185

186

CORTIS
MIRLEXO
ABC IMPEX

186
192
192

META COCKTAILS

194

level444

194

principal33

199

ANTO
VUSE BERRY
WATERMELON
VUSE CREAMY TOBACCO

199
199

VUSE BLUEBERRY ICE

200

VUSE MANGO ICE

201

VUSE GRAPE ICE

201

VUSE WATERMELON ICE

202

PAPER LOC

202

PAPER LOC

203

BALCARO SECURITY

203

Grill Domnesc

204

Răspundel Istețel

204

VOMISTOP

206

MAGFORT

206

Agiflex
DEPURLAX

207
207

200
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Nr. crt.

238
239

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2022 02957 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
M 2022 02958 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
M 2022 02960 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
M 2022 02964 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
M 2022 02966 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
M 2022 02967 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
M 2022 02969 27/04/2022 NORVIS ILIA SRL
27/04/2022 DUMITRU BÂRSAN
M 2022 02973
M 2022 02975 27/04/2022 FLORIN-ADRIAN BADEA
M 2022 02981 28/04/2022 VALFRUCT INVEST SRL
28/04/2022 CARTIER INTERNATIONAL
M 2022 02982
AG
28/04/2022 FLORENTINA NOROCICA
M 2022 02989
NEICU
M 2022 02992 28/04/2022 RIDOCATA S.R.L.
M 2022 02993 28/04/2022 BELU MIHAI
28/04/2022 GREENITY MANAGEMENT
M 2022 02995
SRL
M 2022 03000 28/04/2022 S.C. 2A FARM S.R.L.

240
241

M 2022 03005
M 2022 03006

242

M 2022 03008

243

M 2022 03012

244
245

M 2022 03015
M 2022 03018

246

M 2022 03023

247

M 2022 03029

224

225

226

227

228

229

230
231
232
233
234
235
236
237

28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
29/04/2022

Denumire marcă
(540)
GASTOMAC

207

GASTROMIL

207

KONDROSAMINA

208

NUTRIKINGS

208

SEXY HOUR

208

CANNABIRON

208

ELITEBRAIN
bostan junior E bine să fi
acasă
M MOVEMENT LAB
VALFRUCT
GRAIN DE CAFE

209
210

NEI HOLDING

211

RIDOCATA
LUMEA POLITICA
G

212
212
213

CALMOBALANS CONTROL
supliment alimentar PharmAZ
IRINA RUSU-MACABINSKI
Introspective
SORIN-ALIN CANTEA
BUCURIE peFelie
DENTAL SECOND OPINION DENTAL HUB
SRL
SMARTPAY SOFTWARE
SPPAY
S.R.L.
WHITE PEARL HERASTRAU WE OWN THE NIGHT
S.R.L.
RELU PRODCOM SRL
e-comBOX
PROMPT SERVICE TRAVEL Cocktail Holidays
COMPANY SRL
ISTODOR CLAUDIUArta-n vie
STELIAN

247

pag.

210
211
211

214

215
219
220
220
221
221
222
222
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Nr. crt.
248

249
250
251
252
253
254
255
256

257
258
259
260
261

Nr. depozit Dată depozit
Titular
Denumire marcă
(210)
(151)
(732)
(540)
M 2022 03033 29/04/2022 SC
keep calm DONUT BREAK
EVERYTHINGABOUTCOFFEE
SRL
29/04/2022 NECHITA - ADRIAN OROS
TRANSILVANIA FOOD
M 2022 03036
SUMMIT
29/04/2022 DR REDDY'S
CELEHEALTH
M 2022 03038
LABORATORIES LTD
M 2022 03042 29/04/2022 OZ GARDEN S.R.L.
OZ
29/04/2022 ONE UNITED PROPERTIES one UNIRII VISTA
M 2022 03045
S.A.
M 2022 03047 29/04/2022 ANTENA 3 S.A.
NEWS HOUR WITH
29/04/2022 SC APPLE MOB DESIGN
APPLE MOB DESIGN
M 2022 03051
SRL
M 2022 03056 29/04/2022 PIN ME STUDIO S.R.L.
M 2022 03057 29/04/2022 AC HELCOR SRL
Pancreon Trienzym
BIOSUnLine energie pentru
sănătate trei enzime pentru
digestie ușoară extract de
ananas
M 2022 03059 29/04/2022 D-TOYS S.A.
ROOVI
M 2022 03063 29/04/2022 CRISTINEL LEMANDROIU
TRIENDO
M 2022 03065 29/04/2022 CRISTINEL LEMANDROIU
DAIKI DESIGN
M 2022 03066 29/04/2022 CRISTINEL LEMANDROIU
Creativo
M 2022 03068 30/04/2022 SC VERITAS MAX WW SRL Casey Studios

248

pag.
222

223
226
226
227
228
230
231
231

232
233
234
235
235

2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGII NR. 84/1998,
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT
Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 06110

(740)

INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

20/08/2021
IGORI UNGUREANU, STR. TOMA
COZMA NR.25, CAM.3, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700554, IAȘI, ROMANIA

(540)

(540)

M 2021 07565

19/10/2021
SC REGENSWISS PHARMA
LABORATOIRES GENEVE
AG SRL, ALEEA TRESTIEI
NR. 6, CAM. 2, SAT GHIRODA,
JUDEȚ TIMIȘ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
08.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

DR. JOY REGENSWISS
HAPPINESS MOLECULES
NATURAL SEROTONIN
BOOSTER SCIENTIFIC
FORMULATED

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 19.07.20
(591) Culori revendicate: roșu, gri, argintiu,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare.
35. Publicitate online și offline, marketing
online și offline, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, oferirea de informații
251
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comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, demonstrații cu produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț online cu ridicata și/sau cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08170

12/11/2021
DANTE INTERNATIONAL SA,
VIRTUTII 148, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

Cel mai mic pret
din an by eMAG
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07914

(531)

03/11/2021
CONSTANTIN ROBERT LUNGU,
PIAȚA AVRAM IANCU NR. 5-6, ET.
1, AP. 10, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

PORTOFELE
PERSONALIZATE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, gravuri fotografice, fotografii
(tipărite), ilustrații, portrete, postere, materiale
tipărite, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
matrițe.
40. Servicii de prelucrare, transformare sau
fabricație de obiecte personalizate la cererea
clientului și după specificațiile acestuia,
imprimarea de modele, imprimare fotografică,
fotogravură, tipărire (imprimare), imprimarea
serigrafică, toate acestea pe orice fel de obiecte,
de exemplu portofele, genți, agende.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.02; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii descarcabile pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele
de telefonie mobila, servicii de reclama si
promotii de vanzare, inchirierea de timp
si spatiu de publicitate in mediile de
comunicare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si
servicii, publicarea textelor publicitare online,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntulsi/
sau cu ridicata, aranjarea si organizarea de
expozitii, targuri si alte evenimente similare
in scopuri comerciale, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online pentru :produse
de toaleta, preparate pentru igiena orala,
parfumuri, preparate de infrumusetare si de
curatare pentru corp, uleiuri esentiale si
extrase aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate si articole sanitare, aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru
arta corporala, manichiura si pedichiura,
instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, tacamuri si instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru gradinarit,
agricultura si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
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instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare,
fara continut, calculatoare si dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea
bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie, articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj,
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
craciun, produse alimentare si bauturi.
42. Servicii de programare pe calculator, servicii
de programare a calculatoarelor referitoare la
aplicatii multimedia si interactive, consultanta
privind proiectarea si dezvoltarea de software
de calculator, dezvoltarea de software (design),
servicii de stocare a datelor online furnizate
de specialisti in calculatoare, cu privire la
informatii online, personalizate, crearea si
mentinerea de site-uri web, furnizarea de
motoare de cautare pentru internet, gazduirea
de servere, servicii ale specialistilor referitoare
la technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului

temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea siteurilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08336

19/11/2021
ANONYMOUS EURO COMPANY,
STR. CAMPIA LIBERTATII, NR.
42, CAMERA 4, BLOC B2, SC. F,
APT. 240, BUCURESTI, 030374,
ROMANIA

BURSA DE MĂRCI
PIAȚADEMĂRCI.RO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
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 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 drepturi de
proprietate industrială, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazin elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
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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 programe 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 import-export,
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 şi depunerea declarațiilor fiscale,
- administrarea comercială a licențelelor
pentru bunurile și serviciile aparținând altora,
servicii care
constau
în
înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea comunicărilor şi înregistrărilor
scrise, precum şi compilarea
datelor
matematice sau statistice, lucrări de birou,
de exemplu, servicii
de programare și
memento pentru întalniri, căutare de date în
fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08373

22/11/2021
MILES TIBI STEPHAN
JORDACHE, SOS. GRUIUSNAGOV, NR.49, JUDETUL
ILFOV, SAT GRUIU, COM. GRUIU,
ROMANIA

BIGBLANA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, respectiv: petice din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor
de aer, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), dispozitive anti-reflexie
pentru vehicule / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, scrumiere pentru
automobile, lanţuri de automobile, bări de
protecţie pentru automobile, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
carcase pentru anvelopele pneumatice, brichete
pentru automobile, clipsuri adaptate pentru
fixarea pieselor auto în caroserie, huse pentru
volanul vehiculului, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţi
de vehicule, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru maşini, huse pentru roata de
rezervă/huse pentru anvelope de rezervă,
spoilere pentru vehicule, bare de torsiune
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pentru vehicule, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, tapiţerii pentru vehicule, şasiuri pentru
vehicule, bare de protecţie pentru vehicule,
arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule (formate),
geamuri pentru vehicule, parbrize, ştergătoare
de parbriz, motorizări, inclusiv motoare pentru
vehicule terestre.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin internet, 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, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum.
41. Educație, divertisment și sport, furnizarea
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire online, instruire pentru șoferi, instruire
pentru șoferi de curse, instruire pentru șoferi
de vehicule comerciale, instruire în domeniul
reparării automobilelor, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
divertisment interactiv, servicii de divertisment
interactiv.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08516

26/11/2021
GROSU CĂTĂLIN, STR.
MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

Agenţia care are grijă de tine
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor publicitare asistenţă în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artiști, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială compilarea
de informații în baze de date computerizate
consultantă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, închirierea de echipament de birou
în spații co-working, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, 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, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul relații publice, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, furnizarea de
clasamente ale utilizator în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de preluare apeluri
telefonice, sistematizarea informațiilor în baza de
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date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizare de instruire divertisment,
activități sportive și culturale, academii,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice,
închirierea
de
aparate
cinematografice, servicii de club, cursuri de
corespondență, distribuție de filme, realizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme nedescărcabile prin servicii
video la cerere, servicii de studiouri de
film, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, servicii de impresariat,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
producția de spectacole.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08534

26/11/2021
NAILS FIRST SRL, CALEA
NATIONALA,88, JUDEŢ
BOTOŞANI, FRUMUSICA,
BOTOȘANI, ROMANIA

ARABIC DUBAI

(531)

Clasificare Viena:
07.01.25; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ojă de unghii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08673

06/12/2021
MARIAN MARIN, ȘOS SĂLAJ
NR. 363, BL.10, AP.16, ETAJ
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

HAIDIN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, marketing.
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, regie artistică pentru artiști scenici,
modele pentru artiști, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, management artistic
de teatru, organizare de competiții artistice,
cursuri de patinaj artistic, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, organizarea de
evenimente culturale și artistice, servicii ale
agențiilor de modele pentru artiști, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de divertisment
prestate de cântăreți, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, servicii de divertisment furnizate de
soliști, divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, educație muzicală, formare
muzicală, editare de muzică, înregistrări de
muzică, cursuri de muzică, producția de muzică,
spectacole muzicale live, reprezentații de muzică
live, coruri de muzică gospel, servicii de
festivaluri muzicale, concerte muzicale pentru
radio, organizare de divertisment muzical,
închiriere de casete muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
producție de înregistrări muzicale, publicare
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de lucrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, publicare
de texte muzicale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, planificarea de
piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii educaționale sub formă de programe
muzicale de televiziune, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică în format mp3, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
care cântă muzică vocală, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, producție și coordonare
de exerciții pentru cursuri și programe de
muzică, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, oferire de divertisment muzical de către
formații vocale, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
închiriere de casete audio cu muzică înregistrată,

servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, servicii de instruire în domeniul
muzical, servicii de divertisment muzical cu
jazz, servicii educaționale cu privire la muzică,
reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical animat, publicare de
cărți de muzică, spectacole cu muzică în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de editare de
muzică, interpretare de muzică și canto, concerte
de muzică în direct, compunere de muzică
pentru terți, servicii de compoziții muzicale,
servicii de educație muzicală, producție de
spectacole muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, publicare
de partituri muzicale, reprezentații muzicale în
direct, concerte muzicale pentru televiziune,
servicii de biblioteci muzicale, închiriere de
instrumente muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, editare muzicală, editare video,
editare de publicații, servicii de editare, editare
de muzică, editare de casete audio, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizată, editare de înregistrări video,
editare de înregistrări audio.
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.

257

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

broșe decorative (bijuterii), bijuterii de damă,
bijuterii cu diamante, ace (bijuterii).

M 2021 08737

08/12/2021
SC DATTA BUSINESS
CONSULTING SRL, STR.
OASULUI, NR. 86-90/30, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

(540)

M 2021 08741

08/12/2021
EDUARD DAN FRANTI, CETATEA
DE BALTA NR.14, BL.28, AP.49,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060970,
ROMANIA

(531)

MĂRȚIȘOARE CADOU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.05.20
(591) Culori revendicate: rosu (HEX
#eb8c94),verde (HEX #505247,
#b4b7a6), alb(HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora
respectiv: bijuterii emailate, amulete (bijuterii),
bijuterii, coliere (bijuterii), inele (bijuterii), perle
(bijuterii), bijuterii personale, bijuterii fantezie,
medalioane (bijuterii), bijuterii prețioase, broșe
(bijuterii), bijuterii-pandantive, lanțuri (bijuterii),
brățări (bijuterii), camee (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), imitații de bijuterii, bijuterii fantezie,
imitații, insigne decorative (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), bijuterii de damă, bijuterii cu
diamante, ace (bijuterii).
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
servicii de comerț online și offline cu produsele
din clasa 14 respectiv: metale prețioase
și aliajele acestora, bijuterii emailate, aulete
(bijuterii), bijuterii, coliere (bijuterii), inele
(bijuterii), perle (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, medalioane (bijuterii), bijuterii
prețioase, broșe (bijuterii), bijuterii-pandantive,
lanțuri (bijuterii), brățări (bijuterii), camee
(bijuterii), pietre sintetice (bijuterii), imitații de
bijuterii, imitații, insigne decorative (bijuterii),

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți.
35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de
vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08743

08/12/2021
EDUARD DAN FRANȚI, STR.
CETATEA DE BALTĂ NR. 14,
BL. 28, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

The Power of Voice: How
your voice and manner of
speaking can wield great
influencing power over people
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți.
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35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de

vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08971

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08851

11/12/2021
GODMOTHER SRL, STR.
DRAGOS VODA NR.44, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

16/12/2021
GLAMOUR DESIGN PROIECT
SRL, STR.EROU IANCU NICOLAE,
NR.69-71, CAM.5, ETAJ 2,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HAI SA FACEM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea şi
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 08959

15/12/2021
S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.
UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER ,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
040102, ROMANIA

NextUp ERP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software integrat (program), aplicaţii software
descărcabile.
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.
───────

diseno CERAMICS
& SANITARY
Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații sanitare pentru alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
sanitare, instalații sanitare electrice, vane
(instalații sanitare), instalații sanitare de baie,
robinete pentru instalații sanitare, aparate
și instalații sanitare, valve (accesorii pentru
instalații sanitare), pisoare (componente ale
instalațiilor sanitare), accesorii pentru instalații
sanitare de apă, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), vane (instalații sanitare)
folosite în centre spitalicești, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), filtre
pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
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instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de baie folosite în scopuri sanitare, vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare
pentru closete, conducte pentru instalații
sanitare, camere curate (instalații sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, instalații de baie, chiuvete pentru baie,
chiuvete de baie, robinete pentru baie, paravane
pentru baie, panouri pentru baie, cabine de
baie, căzi de baie, dușuri (instalații de baie),
duze pentru instalații de baie, chiuvete cu picior
pentru baie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, jeturi pentru cadă de baie, duze pentru
căzi de baie, garnituri de căzi de baie, garnituri
pentru căzi de baie, instalații de baie cu duș,
generatoare de microbule pentru baie, robinete
simple pentru chiuvete de baie, metal paravane
de baie pentru dușuri, armături de baie pentru
controlul apei, aparate electrice pentru baie
de picioare, robineți pentru baie, montați în
perete, dispozitive de preaplin pentru căzi de
baie, instalații de baie pentru alimentarea cu
apă, țevi de scurgere pentru căzi de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete
de baie, pulverizatoare cu acționare manuală
folosite la robinetele de baie, seturi de baie cu
chiuvetă și mască cu sertare, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, aparate electrice de purificare a apei de
baie de uz menajer, țevi flexibile ca părți ale
instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
înălțime variabilă pentru a fi utilizate de persoane
cu handicap fizic, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, spoturi pentru mobilier,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, bazine de
toaletă, rezervoare pentru toaletă, rezervoare

de toaletă, scaune de toaletă, piedestale pentru
vase de toaletă, flotoare pentru vasele de
toaletă, vase de toaletă pentru copii, mânere
pentru colacul de toaletă, vase de toaletă (w.c.),
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete pentru acționarea apei la toaletă,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), sterilizatoare de toaletă cu
uv pentru uz casnic, vase și scaune de
toaletă vândute la pachet, vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, vase de toaletă
cu jeturi de apă integrate în bideu, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), vase de toaletă
cu înlocuirea automată a protecției igienice
a colacului înainte de folosire, băi cu aburi,
băi de hidroterapie, băi spa (bazine), corpuri
de iluminat, instalații de iluminat, structuri de
iluminat, lămpi de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
instalații de iluminat electrice, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, spoturi
pentru iluminatul casnic, filtre pentru dispozitive
de iluminat, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, lustre, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru lavabouri, abajururi pentru
surse de lumină, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, instalații de iluminare
electrice de interior, ventilatoare electrice sub
formă de instalații de ventilare de uz casnic,
lumini decorative, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), seturi de iluminare decorative,
jeturi de apă ornamentale, aplice de perete,
lavoare individuale montate în perete, robineți
pentru bideuri, montați în perete, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți
pentru chiuvete, montați în perete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, dopuri din
metal pentru lavoare, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, lavoare sub formă de cădițe,
accesorii de scurgere pentru lavoare, vane
(robinete), robinete, robinete de combinare
(robinete), robinete automate, pulverizatoare
pentru robinete, robineți de apă, robinete de apă,
mânere de robinete, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, robinete de duș, robinete
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pentru bideuri, aeratoare pentru robinete, ventile
de amestec (robinete), robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de închidere pentru
reglarea apei, dispozitive de evacuare a apei
(robinete), robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robineți de distribuție a apei, robinete acționate
fără atingere, robinete onocomandă pentru
chiuvete, robinete cu bilă pentru rezervoarele
de wc, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete pentru instalații de alimentare cu
apă, instalații de încălzire, aparate și instalații
de încălzire, instalații de încălzire montate în
sticlă, instalații de încălzire amplasate sub covor,
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
de distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de control cu solenoid pentru supape
acționate automat (componente ale instalațiilor
de încălzire), sisteme de încălzire pardoseală,
instalații de încălzire prin pardoseală, instalații
de aerisire, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu
apă, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate de distribuție de apă pentru
uz sanitar, dușuri electrice, dușuri portabile,
dușuri manuale, stropitoare pentru duș, capete
de duș, aparate de duș, căzi de duș, căzi pentru
duș, cabine de duș, unități de duș, platforme
de duș, supape pentru duș, instalații de duș,
panouri de duș, căzi cu duș, dușuri de tavan,
toalete prevăzute cu duș, cabine din metal
pentru dușuri, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, capete de pulverizare pentru dușuri,
filtre pentru căzi de duș, uși pentru cabine de
duș, pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, paravane pentru cabine de duș, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, paravane
nemetalice pentru dușuri și băi, robinete de
duș cu închidere automată și cu comandă
electronică, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei, filtre pentru purificarea
apei, instalații pentru purificarea aerului, filtre
pentru purificarea aerului, rezervoare pentru
purificarea apei, dispozitive de purificare a

aerului, aparate de reglare a apei, aparate de
reglare pentru instalații de apă, filtre pentru
tratarea apei.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, parchet
cu placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere nemetalice
pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, tuburi din gresie, gresie pentru baie
nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, plăci ceramice, mase ceramice
refractare, plăci ceramice neglazurate, plăci
ceramice smălțuite, dale din ceramică, țigle
ceramice smălțuite, plăcuțe ceramice pentru
podele, plăci ceramice pentru podea, lucrări
refractare din ceramică, plăci ceramice pentru
perete, ghips folosit în ceramică, țigle ceramice
pentru acoperiș, pavaje și placări ceramice,
articole din ceramică pentru construcții, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, plăci ceramice
pentru pereți interiori, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, tuburi din ceramică și
ciment, plăci ceramice smălțuite pentru perete,
conducte de scurgere, din material ceramic,
cărămizi ceramice folosite în cuptoare refractare,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăci
de mozaic, mozaicuri pentru construcții, plăci de
mozaic pentru podele, plăci de mozaic pentru
pereți, plăci artistice de mozaic realizate din
marmură, mozaicuri din sticlă destinate utilizării
în construcția de clădiri.
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
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din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,

mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
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huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor.

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor

de accesoriilor de baie, placilor ceramice,
piatra naturala, mozaic, parchet, covoare,
obiecte sanitare, mobilier de baie, cazi,
cabine si cuve de dus, baterii, radiatoare,
tapet, piese de mobilier, mobilier, accesorii
de mobilier, piese de mobilier, decoratiuni
interioare si de exterior, materiale textile, tesaturi,
materiale de constructii, materiale de asamblat
mobilier (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea nformatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
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comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de furnizare de informații online
prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, organizarea de târguri

comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovare
de târguri în scop comercial, promovarea
vânzărilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, realizarea de târguri
comerciale, coordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, realizarea de târguri
şi expoziţii comerciale virtuale online, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de expunere comerciale de mărfuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de consultanță privind comenzile de
articole de papetărie, asistență în domeniul
comercializării produselor, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, promovare de bunuri și servicii ale
terților in 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 printro reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
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prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, managementul proiectelor
de afaceri, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale., servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
amenajare și decorare de vitrine, servicii de
amenajare de vitrine în scopuri publicitare,
servicii de amenajare de vitrine pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
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.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,
design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de
produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural

pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, 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 științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, 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
industrial, servicii de artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, consultanţă în materie de design,
servicii de analiză a designului de produs, servicii
de evaluare a designului de produs, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii,
elaborare de planuri (construcții), estimarea
devizelor în construcții, realizarea de planuri
(construcții), cercetare în domeniul construcțiilor,
efectuarea de planuri pentru construcții, controlul
calității materialelor de construcții, proiectare de
sisteme de construcții, dezvoltare de proiecte
de construcții, planificare pentru construcții
de
proprietăți, elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor,servicii de cercetare în
domeniul construcțiilor, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, consultanță în
domeniul desenului tehnicîn construcții, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
cercetare tehnologică pentru
industria
construcțiilor de clădiri, serviciide inginerie în
domeniul
tehnologiei
pentru construcții,
consultanță în domeniul arhitecturiiși realizării
planurilor pentru construcții, servicii de
proiectare
asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, proiectare de planuri
de construcții pentru spații de recreere
(agrement), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri sau al urbanismului, monitorizare
de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, întocmirea de
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rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, amenajări
interioare comerciale, amenajări interioare
pentru clădiri, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, servicii de design privind
interioarele magazinelor, consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
servicii de design textil pentru amenajări
interioare
de
autovehicule,
arhitectură,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul
proiectelor
arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de
planuri arhitecturale, cercetare în domeniul
arhitecturii, servicii de design arhitectural,
design arhitectural pentru planificare urbană,
întocmire de proiecte de arhitectură, realizarea
de rapoarte privind arhitectura, servicii de
arhitectură de interior, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de planuri arhitecturale,
întocmirea de planuri arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, servicii profesionale privind designul arhitectural, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
proiectare și dezvoltare de arhitectură pentru
software de calculator, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, design
vizual, design grafic, design industrial, design
pentru restaurante, design de modele, design
pentru magazine, proiectare (design) de cluburi,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de puburi,
design interior pentru magazine, proiectare
(design) de restaurante, design de mobilier,
design de ambalaje, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de design mobilier, proiectare (design) de birouri,
proiectare (design) de bucătării, servicii de

design comercial, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de design pentru
restaurante, consultanță în materie de design,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, design grafic asistat
de calculator, design de clădiri de birouri,
design de ambalaje pentru terți, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii pentru
proiectare (design) de puburi, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de
design interior și exterior, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
interior pentru magazine, analiză a designului
de produs, evaluare a designului de produs,
servicii de design de dulapuri, design grafic
de logouri publicitare, servicii pentru designul
de clădiri industriale, întocmire de rapoarte
despre design industrial, analiza și evaluarea
design-ului produselor, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
științifice și design privind acest domeniu, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
consultanță profesională în materie de design
industrial, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de consultanță în materie
de design de acvarii, servicii de design interior
bazat pe principiile feng shui, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial, servicii
de design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii pentru proiectare (design) de unități
de restaurație, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (saas),
design, creare, găzduire și întreținere de siteuri web pentru terți, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (constructii), servicii de servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.

M 2021 09077

20/12/2021
TOPSKILL SECURITY SRL, SAT
RAMNICENI, JUDETUL VRANCEA,
COM. MAICANESTI, 627190,
VRANCEA, ROMANIA

───────

TSS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

12/01/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

M 2021 09248

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA, NR.2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

PEȘTERA URȘILOR CHIȘCĂU

Stein
(511)

M 2022 00169

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaje nemetalice, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,

(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08
Culori revendicate: negru, alb, verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
39. Transport, organizarea de călătorii
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Nr. depozit Dată depozit
Titular
Denumire marcă
pag.
(210)
(151)
(732)
(540)
251
M 2021 06110 20/08/2021 IGORI UNGUREANU
251
M 2021 07565 19/10/2021 SC REGENSWISS PHARMA DR. JOY REGENSWISS
LABORATOIRES GENEVE
HAPPINESS MOLECULES
AG SRL
NATURAL SEROTONIN
BOOSTER SCIENTIFIC
FORMULATED
252
03/11/2021 CONSTANTIN ROBERT
PORTOFELE
M 2021 07914
LUNGU
PERSONALIZATE
252
12/11/2021 DANTE INTERNATIONAL SA Cel mai mic pret din an by
M 2021 08170
eMAG
253
19/11/2021 ANONYMOUS EURO
BURSA DE MĂRCI
M 2021 08336
COMPANY
PIAȚADEMĂRCI.RO
254
22/11/2021 MILES TIBI STEPHAN
BIGBLANA
M 2021 08373
JORDACHE
M 2021 08516 26/11/2021 GROSU CĂTĂLIN
Agenţia care are grijă de tine 255
256
M 2021 08534 26/11/2021 NAILS FIRST SRL
ARABIC DUBAI
256
M 2021 08673 06/12/2021 MARIAN MARIN
HAIDIN
258
08/12/2021 SC DATTA BUSINESS
MĂRȚIȘOARE CADOU
M 2021 08737
CONSULTING SRL
258
M 2021 08741 08/12/2021 EDUARD DAN FRANTI
M 2021 08743 08/12/2021 EDUARD DAN FRANȚI
The Power of Voice: How your 258
voice and manner of speaking
can wield great influencing
power over people
259
M 2021 08851 11/12/2021 GODMOTHER SRL
HAI SA FACEM
259
M 2021 08959 15/12/2021 S.C. CIEL ROMANIA S.R.L. NextUp ERP
259
16/12/2021 GLAMOUR DESIGN
diseno CERAMICS &
M 2021 08971
PROIECT SRL
SANITARY
267
M 2021 09077 20/12/2021 TOPSKILL SECURITY SRL TSS
267
M 2021 09248 29/12/2021 SC FLOREA GRUP SRL
Stein
267
12/01/2022 SC ROYAL ESTATES &
PEȘTERA URȘILOR
M 2022 00169
BUILDINGS SRL
CHIȘCĂU
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3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32,
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ,
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT
Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.
Cei interesaţi pot contesta deciziile OSIM la Comisia de contestaţii
din OSIM în 30 de zile de la publicare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 04221
(111)183656
22/06/2015
SC HERBAGETICA SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 599,
JUDEŢUL BRAŞOV, HARMAN,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

InflaNat
(511)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
farmaceutice
şi
suplimente
alimentare destinate tratării alergiilor.
───────

(740)

M 2015 04225

(540)

AlergoNat

(210)
(151)
(732)

(111)183658
22/06/2015
SC HERBAGETICA SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 599,
JUDEŢUL BRAŞOV, HARMAN,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2015 04223

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare, 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.
───────

(111)183657

22/06/2015
SC HERBAGETICA SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 599,
JUDEŢUL BRAŞOV, HARMAN,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(111)183502

(210)
(151)
(732)

M 2016 07006

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

18/10/2016
SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI
TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

ColesteroNat
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
farmaceutice
şi
suplimente
alimentare pentru tratarea colesterolului.
───────
275

DIM D.I.M. Properties
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(531)

Clasificare Viena: 27.03.15; 27.05.01;
27.05.15; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

(210)
(151)
(732)

M 2017 00648

───────

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 07741

(111)183666

14/11/2016
RAINFALL SRL, STR. ANDREI
ŞAGUNA NR. 49, JUD. ARAD,
ARAD, 310036, ARAD, ROMANIA

(111)183503
03/02/2017
SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI
TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

etalon
(531)

Wiren
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.02.07;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică din energie solară, energie
electrică din energie eoliană, energie electrică,
energie electrică din surse neregenerabile,
energie electrică din surse regenerabile.
39. Distribuţia de energie, furnizare energiei
electrice, distribuţie de energie electrică,
distribuire de energie reciclabilă, distribuţia
şi transmiterea energiei electrice, furnizare şi
distribuţie de energie electrică, distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor.
───────

Clasificare Viena: 26.04.06; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse
chimice
destinate
industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii, îngrăşăminte pentru pământ,
compoziţii extinctoare, preparate pentru călirea
şi sudura metalelor, apă acidulată pentru
reâncărcarea acumulatoarelor, carbon activ,
aditivi chimici pentru carburant de motor, aditivi,
chimici, pentru insecticide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, chimici, pentru fungicide/
aditivi chimici pentru fungicide, adezivi pentru
uz industrial, clei pentru afise, adezivi pentru
tapete de hârtie, adezivi pentru plăci de faianţă,
aglutinanţi pentru beton, produse chimice pentru
agricultură, hârtie pentru albume foto (produs
chimic), alcool de uz industrial, carbune de
lemn animal, preparate pe bază de cărbune
animal, cărbune animal, preparate antifierbere
pentru agenţii de răcire ai motoarelor,
soluţii antispumante pentru acumulatori, agenţi
anticrustă, antidetonanţi pentru motoare cu
ardere internă, produse chimice contra mătuirii
geamurilor, antigeluri, chit pentru caroserii,
lichide auxiliare pentru abrazivi, lichide de
frână, negru de fum de uz industrial, adezivi
pentru încălţăminte, adezivi pentru repararea
obiectelor sparte, produse pentru conservarea
cimentului, cu excepţia vopselelor şi uleiurilor,
glazuri pentru ceramica, materiale ceramice
sub formă de particule folosite ca filtre,
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compoziţii ceramice de sinterizat, produse
pentru afumarea cărnii, mucegai (produse
chimice pentru protecţie contra mucegaiului),
produse chimice pentru combaterea mălurii,
substanţe chimice pentru intarirea hârtiei,
substanţe chimice pentru întărirea cauciucului,
aditivi chimici pentru uleiuri, produse chimice
pentru silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru prepararea vopselelor,
produse chimice pentru curăţat coşuri de
fum, aditivi chimici pentru carburanţi, compost
(îngrăşământ), produse pentru conservarea
betonului, cu excepţia vopselelor şi uleiurilor,
produse chimice pentru aerarea betonului,
produse chimice folosite la prevenirea
condensării, agenţi de răcire pentru motoare
de vehicule, produse corozive, decoloranţi de
uz industrial, defolianţi, deshidratanţi de uz
industrial, aditivi dispersanţi pentru benzine,
apă distilată, zăpadă carbonică (gheaţă uscată),
disprosiu, pământ pentru culturi, emolienţi
industriali, emulgatori, produse chimice pentru
colorarea emailurilor, produse chimice pentru
decalaminarea motoarelor, răşini epoxidice în
stare brută, îngrăşământ/gunoi de grajd pentru
agricultură, preparate fertilizante, materiale
filtrante (materiale plastice în stare brută),
materiale filtrante (produse chimice), materiale
filtrante (substanţe minerale), materiale filtrante
(substanţe vegetale), preparate ignifuge,
fertilizanţi de făină de peşte, floculanţi,
produse pentru conservarea florilor, fluide
pentru circuite hidraulice, pentru geamuri, ceară
pentru altoit, clei pentru altoirea arborilor,
grafit de uz industrial, lianţi (adezivi), cu
excepţia celor pentru papetărie sau menaj,
apă oxigenată, hipoclorit de sodiu, hiposulfiţi,
agenţi de decapare a metalelor, îngrăşăminte
azotate, pastă de hârtie, ghivece de turbă
pentru horticultură, turbă (îngrăşământ), fosfaţi
(îngrăşăminte), preparate pentru reglarea
creşterii plantelor, plastifianţi, materiale plastice
neprelucrate, substanţe de îndepărtare a
lustrului, lichid pentru servodirecţie, produse
pentru conservarea ţiglelor cu excepţia
vopselelor şi uleiurilor, produse chimice pentru
curaţarea radiatoarelor, agenţi refrigeranţi, sare
gemă, săruri pentru uz industrial, săruri
(îngrăşăminte), preparate pentru ameliorarea
solului, preparate chimice pentru sudură,
flux pentru sudură, gaze solidificate de uz
industrial, solvenţi pentru lacuri, produse chimice
pentru împiedicarea formării petelor pe ţsături,
mastic pentru umplere cavităţilor arborilor
(arboricultura), produse chimice pentru protecţia
contra bolilor vitei de vie, alcool derivat din vin,

soluţii pentru îndepărtarea tapetului, compoziţii
chimice utilizate pentru tratarea apei, produse
pentru dedurizarea apei, uleiuri şi grăsimi
industriale, răşini sintetice.
───────

(111)183519

(210)
(151)
(732)

M 2017 00999

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

17/02/2017
FOTEA ANASTASE, STR. B. P.
HASDEU NR. 101 A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)

ZORBA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(111)183504

(210)
(151)
(732)

M 2017 01000

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

17/02/2017
FOTEA ANASTASE, STR. B. P.
HASDEU NR. 101 A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(111)183620

(210)
(151)
(732)

M 2017 02428

(740)

SC NED PROTECT CONSULTINGN.P.C. SRL, OP 1, CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(111)183616
09/05/2017
TRAVEL TIME D&R SRL, STR.
TRESTIANA, NR.13, BL.15,
SC.B, ET.10, AP.86, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2017 02967

(740)

Cabinet Individual Claudiu Feraru,
CALEA VICTORIEI NR. 128B, AP.
14, ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

10/04/2017
PRIMARIA COMUNEI TELIU, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 449,
JUDEŢUL BRAŞOV, 507225,
TELIU, ROMANIA

(540)

It's BOOKING Time
(531)

Clasificare Viena: 17.03.05; 27.03.15;
27.05.12; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Rezervări de turism, vizitare, rezervarea
locurilor de călătorie.
43. Servicii de rezervare de spaţii de cazare.
───────

Festivalul - Concurs de
Tradiţii Populare Vatra Satului
(531)

Clasificare Viena: 02.07.04; 09.01.11;
09.01.21; 11.01.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu, maro, bej,
galben, oliv
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activităţi sportive şi culturale, promovarea
tradiţiilor
populare,
serbări
câmpeneşti
(divertisment), instruire, divertisment, educaţie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 03829

(111)183592

08/06/2017
BRAND STYLE SRL, B-DUL
SĂNĂTĂŢII, NR. 1, BL. K22,
JUD.SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, baruri, sevicii de baruri care servesc
bere, snack-baruri, servicii ale barurilor, localuri
tip snack-bar.
───────

(540)

(111)183529

(210)
(151)
(732)

M 2017 04359

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

04/07/2017
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
TINERILOR CU INIŢIATIVĂ, STR.
BIBESCU NR. 44, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

K10 eat & more
(531)

Clasificare Viena: 11.01.03; 27.05.08;
27.05.17; 27.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii
contractuale
de
alimentație
(alimentaţie politică), rezervări la restaurant,
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante (servirea mesei),
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, restaurante specializate în preparate
la grătar, 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, prepararea alimentelor, servire
de alimente și băuturi, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de restaurație pentru
aprovizionarea alimentelor, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți (alimentaţie publică),
închiriere de

ŞCOALA ROMÂNOBRITANICĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
ŞI GIMNAZIAL ENGLISH
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena: 09.07.22; 26.01.16;
26.01.12; 26.01.21; 24.07.23; 27.05.01;
29.01.12
Culori revendicate: albastru, roşu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţia pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

40. Servicii de foliere (colantarea) caroserii şi
geamuri auto.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 04411

(111)183619

05/07/2017
SC SMART CHOICE SRL, SOS.
PĂCURARI, NR. 95, BL. 474, SC.
C, ET. 7, AP. 31, IAŞI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

SMART CHOICE

(111)183565
09/08/2017
SC ENIT DOWNSTREAM SRL,
STR. GLORIEI NR. 29, JUDEŢUL
PRAHOVA, BOLDEŞTI SCĂENI,
105300, PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2017 05179

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.

DEALUL SECIU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape minerale şi gazoase, apă plată care
provine din sursa Dealul Seciu.

───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 04513

(111)183518

10/07/2017
SC CORPORATION PC SRL,
STR.SOROGARI NR 37, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700374, ROMANIA

(111)183564

(210)
(151)
(732)

M 2017 05180

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

09/08/2017
SC ENIT DOWNSTREAM SRL,
STR. GLORIEI NR. 29, JUDEŢUL
PRAHOVA, BOLDEŞTI SCĂENI,
105300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SECIU
Folieri Design Auto Iaşi
(531)
(511)

Clasificare Viena: 18.01.23; 27.05.01;
27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 05272

(111)183486

14/08/2017
ECEDI MARIN, STR. GEORGE
COŞBUC NR. 6, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420061, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183566
16/08/2017
SC ENIT DOWNSTREAM SRL,
STR. GLORIEI NR. 29, JUDEŢUL
PRAHOVA, BOLDEŞTI SCĂENI,
105300, PRAHOVA, ROMANIA
M 2017 05308

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

APA SECIU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape minerale şi gazoase, apă plată, care
provin din sursa Dealul Seciu.

BLUE APPLE CONCEPT

───────

(531)

Clasificare Viena: 01.15.23; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.02
(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 (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen și
pentru artiști, pensule, material didactic și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(111)183560

(210)
(151)
(732)

M 2017 05499

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

25/08/2017
MARIAN-CRISTIAN DUCA, STR.
BAHLUIULUI NR. 13, BL. 154B, SC.
A, ET. 3, AP. 14, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA
ANDREI-RĂZVAN FRÎNCU, STR.
BAHLUIULUI NR. 12, BL. 149, SC.
A, ET. 2, AP. 12, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA
AURELIAN ALEXANDRU DESPA,
STR. MALU ROSU NR. 67A, BL.
141B, SC. A, ET. 1, AP. 5, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)

ZoomTrio
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 05521

CAŞCAVEA DE
DOFTANA "CRAIŢA"

(111)183748

28/08/2017
SC LISABONA GRILL SRL,
ZIMANDU NOU NR. 492B, JUD.
ARAD, ZIMANDU NOU, ROMANIA

(111)183482
28/08/2017
POSTOLACHE I GHEORGHE
IULIAN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, COMUNA VALEA
DOFTANEI NR. 024, JUD.
PRAHOVA, SAT TESILA, ROMANIA

M 2017 05542

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

LISABONA GRILL

(111)183500
30/08/2017
IRINA DOICIU, ŞOS. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 35, BL. 31, SC. 3, AP.
98, ET. 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2017 05610

TEAMHUB

(531)

Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
29.01.15; 03.07.03; 03.07.24
(591) Culori revendicate: albastru, negru,
verde, roşu, galben, gri, maro,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

Clasificare Viena: 29.01.13; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.02; 27.05.17; 27.05.24;
26.15.01; 26.07.25
(591) Culori revendicate: gri, alb; galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

───────

(531)
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 05661
(111)183750
04/09/2017
BRĂNIŞTEANU CIPRIAN, CALEA
GRIVIŢEI NR. 178, BL. P, SC. A,
ET. 10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(111)183554

(210)
(151)
(732)

M 2017 06201

(740)

LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

26/09/2017
RADU DAN NECŞULESCU,
STR. DINU VINTILĂ NR. 6B,
BLOC 2, SC. E, AP. 8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(540)

Casa cu Salcami
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 06147

(111)183693

25/09/2017
SC STILISSIMO ART&DESIGN
SRL, STR. ZAMBILELOR NR. 6,
BL. 60, ET. 1, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LUMINARIUM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

smoorahug - smoothies
with benefits! 2015
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.09; 26.04.17; 26.04.18; 27.07.01;
26.13.01
(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, 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, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, animale vii,
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante şi flori naturale, hrană şi
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băuturi pentru animale, malţ, cereale şi seminţe
crude şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, vânzări online, publicitate online 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 informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
marketing pe Internet, toate aceste servicii
referindu-se la produse naturale "bio".
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 06416
(111)183720
05/10/2017
PROICEA MIHAELA VENORIA,
ŞOS. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR. 128J, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(111)183706

(210)
(151)
(732)

M 2017 06465

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

09/10/2017
TRAIAN ANDRAS, STR.
TELEORMAN NR. 32, AP. 37, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(540)

DACII LIBERI CREATIVI

Bio Ortoclinic
(531)

Clasificare Viena: 03.09.14; 03.09.24;
27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme de uz cosmetic, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
săpunuri nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru păr, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, toate aceste produse
fiind naturale "bio".
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor 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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc în beneficiul
terţilor a unor produse diverse, respectiv
mărţisoare, picturi şi sculpturi (cu excepţia
transportului) pentru a le 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 teleshoping.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 06468
(111)183618
09/10/2017
IONEL-PUIU ANDREI, STR.
PRINCIPALĂ NR. 61, JUD.
GIURGIU, SAT DĂRĂŞTI-VLAŞCA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183753
11/10/2017
SC BUCOVINA WOOD
CONSTRUCT 2012 SRL, ARGEL
NR. 64, JUDDEŢUL SUCEAVA,
ROMANIA
M 2017 06519

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

the OLD LEGEND steak house
(531)

Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.08;
24.15.21; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

QUSINE

───────
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.14
(591) Culori revendicate: maro, negru, gri,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 06541

(111)183751

12/10/2017
SC CELCOM SRL, STR.
INDEPENDENŢEI, BL. D15/1, SC.
A, ET. 1, AP. 3, JUD. TELEORMAN,
TURNU MĂGURELE, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

DEZIFERY
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(540)

M 2017 06542

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

12/10/2017
SC CELCOM SRL, STR.
INDEPENDENŢEI, BL. D15/1, SC.
A, ET. 1, AP. 3, JUD. TELEORMAN,
TURNU MĂGURELE, ROMANIA

(111)183557
13/10/2017
SC PROFARM SRL, STR. CETĂŢII
NR. 30, JUD. SIBIU, CISNĂDIE,
555300, ROMANIA
M 2017 06584

sanitabant Kapsikumlu
Delikli Yaki CAPSICUM
PLASTER ROMATIZMA
SIYATIK LUMBAGO ADALE
ve BEL AGRILARINDA

(111)183752

(210)
(151)
(732)

FUMUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
───────

(540)

(540)

(511)

(531)

Clasificare Viena: 03.01.04; 03.01.16;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roşu, galben,
alb,negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, plasturi, materiale de
pansat, produse din plante de uz medical.
35. Servicii de import-export, intermedierea şi
regruparea în avantajul terţilor a produselor
descrise la clasa 05 (cu excepţia transportului),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii asigurate de un lanţ de magazine
sau mijloace electronice, publicitate şi afaceri
comerciale pentru produsele din domeniul de
activitate, organizarea de expoziţii cu caracter
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comercial pentru produsele din domeniul de
activitate, administraţie comercială, lucrări de
birou, sondaje de piaţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183678
18/10/2017
TUNDE BARABAS, STR.
LUDUŞULUI NR. 7, AP. 1, TÂRGU
MUREŞ, ROMANIA

(111)183754
24/10/2017
Iuliana Toader, BLD.
INDEPENDENȚEI NR. 33, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2017 06841

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

M 2017 06671

(540)

Julia Toaders
(511)

ZZZZZZZZ Sleepy
for sweet dreams
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.23; 26.01.18; 25.01.19; 25.07.06;
09.01.10
(591) Culori revendicate: roşu, bej, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de import-export, lucrări de birou, publicitate,
promovare scutece-chilot, regruparea în
avantajul terţilor a produselor fabricate de
unitate (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
23. Fire de uz textil. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 06871
(111)183749
25/10/2017
Marilena Stan, BLD. DACIA NR.
65, BL. 46, SC. 1, AP. 4, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(111)183691
26/10/2017
S.C. DYNAMIC BUSINESS
SERVICE S.R.L., SAT GOGOŞU
NR. 43, MEHEDINŢI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2017 06900

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

The Babywearing Workshop
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

AURORA sweets
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
08.01.17; 08.01.07; 08.01.15; 08.01.22
(591) Culori revendicate: roz, galben,
albastru,alb, crem, roşu
(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,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă (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).
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 06941

(111)183712

27/10/2017
BOTEZATU CĂTĂLIN ADRIAN,
CALEA MOŞILOR NR. 292, BL. 38,
SC. 2, ET. 7, AP.50, BUCUREŞTI,
ROMANIA

VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea
în
avantajul
terților
a
produselor:
farmaceutice,
medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Cătălin Botezatu

(540)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.18; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelarie, zgarde, lese şi articole
vestimentare pentru animale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (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).

VIAKAN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea
în
avantajul
terților
a
produselor:
farmaceutice,
medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 07251

(111)183742

09/11/2017
CEBIS International SRL,
CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

WORMIK

(111)183745
09/11/2017
CEBIS International SRL,
CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

M 2017 07257

(111)183744
09/11/2017
CEBIS International SRL,
CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA
M 2017 07258

VITAKAN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea
în
avantajul
terților
a
produselor:
farmaceutice,
medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 07264

(111)183743

09/11/2017
CEBIS International SRL,
CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

ADEKVITA

(111)183588
20/11/2017
SC CASER CREATIVE CORNER
SRL, CALEA BUCUREŞTI NR.
22, BLOC S4, SC. E, AP. 27, JUD.
BRAŞOV, MUNICIPIUL BRAŞOV,
ROMANIA
M 2017 07476

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea
în
avantajul
terților
a
produselor:
farmaceutice,
medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 07336

CREATIVE CORNER
Better never stops!

(111)183517

20/11/2017
LS INTEH SRL, BD. DIMITRIE
POMPEI NR. 8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020337, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
20.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

ORDIMEDICUS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare.
17. Materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură, materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183542

(111)183541

(210)
(151)
(732)

M 2017 07733

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

M 2017 07732

04/12/2017
HAFIZ MOHSAN EHSAN, BLD.
EROILOR NR. 57, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

04/12/2017
HAFIZ MOHSAN EHSAN, BLD.
EROILOR NR. 57, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

MULTAN381

(511)

EFISTARS

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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 07939
(111)183484
07/12/2017
LUNGU MIHAI LUCIAN, ŞOS.
COLENTINA NR. 15, BL. R 25,
SC. B, ET. 9, AP. 82, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021154, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183711
21/12/2017
REDWINE S.R.L., STR.
REPUBLICII NR. 68A, BL. SC1,
AP.13, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MEDGIDIA, 905600, ROMANIA

M 2017 08249

bei apă
50 plus COMUNITATEA
OAMENILOR CU
SPIRIT MEREU TÂNĂR

(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.02;
29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru
(HEX=271E5A, HEX=#6EA8DD)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Filtre pentru apă potabilă.
35. Servicii oferite de un magazin online.

(531)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183583
17/12/2017
SEBASTIAN DAVID, ALEEA
IASOMIEI NR. 5, AP. 22, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550340, ROMANIA

M 2017 08115

Ora de Sibiu

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.07.11; 24.17.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de agenţii de ştiri electronice.

(540)

───────

M 2017 08306

(111)183617

09/03/2018
EPISCOPIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ A DEVEI ŞI
HUNEDOAREI, STR. ANDREI
ŞAGUNA NR. 1, JUDEŢUL
HUNEDOARA, DEVA, ROMANIA

Episcopia Ortodoxă Română
a Devei şi Hunedoarei
(511)
292
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14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,

bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase,
ceasuri.
16. Hârtie și carton, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie și de birou (cu
excepţia mobilierului), adezivi pentru papetărie
sau pentru uz casnic, materiale de desen pentru
artiști, pensule, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), foi și saci de plastic pentru ambalare,
caractere tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrări
de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi
(alimentație publică), cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183747
18/01/2018
DANUBIU ENTERPRISES SRL,
STR. DIVERTISMENTULUI NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, CHIAJNA, 07740,
ILFOV, ROMANIA

M 2018 00289

Color Residences
PROIECTE REZIDENȚIALE
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15
Culori revendicate: roșu, verde,
galben,mov, albastru, negru

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 00304

(111)183703

19/01/2018
NICOLAE GABRIEL PALERU,
STR. BOGDAN PETRICEICU
HAȘDEU NR. 126, BIROU
NR. 1, BL. H10, AP. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900382, CONSTANȚA, ROMANIA

PALERISME
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice, discuri compacte, DVD-uri și alte
suporturi digitale de înregistrare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 00305

(111)183704

19/01/2018
NICOLAE GABRIEL PALERU,
STR. BOGDAN PETRICEICU
HAȘDEU NR. 126, BIROU
NR. 1, BL. H10, AP. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900382, CONSTANȚA, ROMANIA

NICU PALERU
(511)
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9. Suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice, discuri compacte, DVD-uri și alte
suporturi digitale de înregistrare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

M 2018 00515

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)
(540)

M 2018 00457

(111)183610

01/02/2018
Grimm's GmbH, OSTRING,
D-73269, HOCHDORF, GERMANIA

(111)183756
29/01/2018
S.C. MADE IN ROŞIA MONTANĂ
S.R.L.-D, STR. PRINCIPALA NR.
354, COMUNA ROŞIA MONTANĂ,
JUDEŢUL ALBA, SAT ROŞIA
MONTANĂ, ALBA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Visit ROŞIA MONTANĂ
GRIMM'S Rainbow / curcubeu
spiel und Holz Design
(531)

Cu aplicarea prevederilor art.23 alin. 1 din Legea
84/1998, rep., pentru elementule verbale "Visit"
şi "ROŞIA MONTANĂ", din conţinutul mărcii.

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.01
(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
galben, verde, albastru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, alb
(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 învăţămant (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).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
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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).
43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

(111)183690
02/10/2018
MALIKA BOUTIQUE SRL, STR.
ROZELOR NR. 27, AP. 3, JUD.
ALBA, CUGIR, ALBA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2018 06477

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183491
06/02/2018
CARE & JOY SRL , STR. GARII
NR. 1, JUD. ARAD, GURAHONT,
317145, ARAD, ROMANIA
M 2018 00744

Care'Njoy
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Cosmetice, cosmetice nemedicinale, creme
cosmetice, uleiuri minerale (cosmetice), produse
cosmetice naturale.
29. Uleiuri comestibile.
35. Publicitate.
───────

Malika Boutique
(531)

Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.13;
25.01.19; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, maro, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08841

(111)183551

09/12/2019
GABRIEL OLIMPIU MARCHIS,
STR. GARII NR. 31, APARTAMENT
3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

LIVOLO ROMANIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Întrerupătoare,
întrerupătoare
termice,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare de curent,
întrerupătoare de lumină, întrerupătoare tactile
electronice, întrerupătoare tactile (electrice),
temporizatoare pentru întrerupă toare electrice,
prize electrice, prize pentru telefon, protecții
pentru prize, rame pentru prize electrice,
controlere electrice, senzori.
19. Panouri din sticlă, panouri din lemn.
───────

(111)183701
12/12/2019
MARIUS TABACU, CAL.
CRANGASI NR. 58, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 08929

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Inchirieri NACELE.ro
We won't let you down!

(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 16.01.25;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(111)183523

(210)
(151)
(732)

M 2020 03552

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

28/05/2020
OCTAL IMPORT EXPORT SRL,
STR. TRAIAN NR. 226, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 24046, ROMANIA

(540)

Cicoree Cafe
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cea, cacao şi cafea artificială,
concentrate de cafea, extracte de cafea, extracte
de cafea, amestecuri de cafea, amestecuri de
esenţe de cafea şi extracte de cafea, înlocuitori
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea, bobae de cafea învelite în zahăr,
băuturi cu gheaţă pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, băuturi pe bază de cafea
care conţin îngheţată sau lapte.

40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
───────

M 2020 05453

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04540
(111)183485
02/07/2020
MARIN ECEDI, STR. GEORGE
COŞBUC NR. 6, JUD BISTRIŢA
NĂSĂUD, BISTRIŢA, 420042,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(111)183481
04/08/2020
NISTOR STELIAN, STR. SĂGEŢII
NR. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Suveranul Mare Comandor
(531)

NOSA CREATIVE www.nosa.ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 26.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.05
(591) Culori revendicate: magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu, giuvaergie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16. Hârtie, 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 ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(111)183591

(210)
(151)
(732)

M 2020 08286

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR 94, BL.
14A, SCARA 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

16/11/2020
PĂTRU CRISTIAN-MIHAI, STR.
CONSTRUCTORILOR NR 3C, BL.
S2A, AP. 67, JUDETUL ARGES,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(111)183746
16/12/2020
S.C. UNIC DENT CLINIC S.R.L.,
STR. ION HELIADE RADULESCU
NR. 4, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 09113

(740)

S.C. NOMENIUS S.R.L., STR, PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(540)

Unic Dent CLINIC
(531)

AQUA DEOS ZERO
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.03
Culori revendicate: gri (Pantone Cool
Gray 7 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi non-alcoolice, limonade, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare, ape minerale şi gazoase si
alte băuturi nelacoolice, ape (băuturi), apă
carbogazoasă, apă carbogazeificată, apă
gazoasă, apă plată, apă minerală, ape de masă,
apă îmbuteliată, apă de izvor, apă cu arome,
apă minerală cu arome, ape cu vitamine, ape cu
minerale, apa lithia (bogată în litiu).

Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
26.05.01; 26.05.14; 26.05.16; 26.02.07;
02.09.10
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, stomatologie, stomatologie
estetică, stomatologie veterinară, asistență
stomatologică,
consultații
stomatologice,
închiriere de instrumente stomatologice,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii oferite de clinici dentare,
servicii de igienă dentară, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, anestezie dentară,
servicii de curățare a dinților, servicii de albire
a dinților, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, servicii de ortodonție,
servicii de chirurgie.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 09156

(111)183555

17/12/2020
GAMA CONSTRUCT SRL, STR.
STEFAN CEL MARE, NR. 166,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550321,
SIBIU, ROMANIA

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

GAMA POINT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de cumpărare şi vânzare de bunuri
imobiliare, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare proprii, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, regruparea în avantajul terţilor a
caselor, vilelor şi apartamentelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, realizare
de târguri comerciale, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții.
36. Asigurarea finanțării pentru proiecte de
construcții, servicii de asigurare pentru
industria construcțiilor, servicii de gestiune
imobiliară
pentru
construcții
comerciale,
servicii de planificare financiară privind
proiectele de construcții, întocmire de rapoarte
financiare referitoare la proiecte de construcții,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de construcții,
asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
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,
furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestionarea portofoliilor de proprietăți, estimări

de proprietăți imobiliare, asigurări pentru
deținătorii de proprietăți, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), închiriere de spații de cazare
permanentă.
37. Curățarea zonelor industriale, servicii
de construcție de proprietăți industriale,
instalare de complexe industriale, servicii
de curățare industrială, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere,
servicii de construcţii civile, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcţii de șosele,
servicii de construcţii de străzi, servicii de
construcţii de terase, edificare construcții
prefabricate, consultații pentru construcții,
demolări de construcții, servicii de construcţii de
infrastructură, servicii de reparații în construcții,
servicii de reparații de construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
clădiri și construcții subacvatice, servicii de
construcţii de puțuri subterane, servicii de
construcții hidraulice, pregătirea terenului pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, lucrări de
etanșeizare (construcții), servicii de construcţii
pentru infrastructura aeronautică, curățarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcţii civile privind irigațiile, demolare de
construcții civile, servicii de construcții civile,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale,
servicii de construcţii de clădiri comerciale,
servicii de construcţii de infrastructură
energetică, servicii de construcţii de clădiri
instituționale, servicii de construcţii pe uscat
(onshore), servicii de construcţii de infrastructură
civilă, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii
de construcții de clădiri, informații în materie
de construcții, servicii de construcţii de
conducte pentru prospecțiune, închirieri de
utilaje pentru construcții, lucrări de reparații în
construcții, servicii de construcţii de platforme
pentru prospecțiune, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcţii de
diguri sparge-val, servicii de construcţii și
demolări de clădiri, servicii de construcţii
de bazine de înot, executare de cofraje
pentru construcții, servicii de construcţii de
infrastructură pentru comunicații, instalare de
schele pentru construcții, servicii de construcţii
pe platforme maritime (offshore), servicii de
construcţii, instalații și reparații subacvatice,
servicii de management în construcții, servicii
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de construcţii și reparații de clădiri, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), instalare de
schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, repararea construcțiilor
deteriorate de păsări, închiriere de echipamente
de construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), servicii de construcţii de clădiri
rezidențiale și comerciale, instalare de elemente
fabricate de construcții, servicii de construcții de
structuri temporare, realizarea de
construcții cu caracter industrial, servicii
de construcţii de instalații de încălzire
geotermală, ridicare de construcții structurale
din oțel, executare de cofraje pentru construcții
civile, servicii de construcţii de instalații de
energie geotermală, instalare de schele pentru
construcții civile, servicii de construcţii de
instalații de stocare subterană, instalare de
elemente prefabricate pentru construcții, servicii
de construcţii de drumuri pe bază de comandă,
servicii de construcţii de poduri pe bază
de comandă, informații privind închirierea de
echipament pentru construcții, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de construcții subacvatice de
inginerie civilă, servicii de construcţii de fabrici
pe bază de comandă, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, servicii de construcţii
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
servicii de construcţii de instalații comunitare
de încălzire geotermală, sudură de structuri din
oțel pentru construcții, servicii de binefacere
în materie de construcții, servicii de construcţii
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcţii de case pe bază de comandă,
eliminarea molozului din clădiri (servicii de
construcții), instalare de structuri de construcții
cu sticlă, transport cu troliul de clădiri și
construcții, lucrăride construcții subterane legate
de instalații sanitare, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, servicii de
ridicare mecanică pentru industria construcțiilor,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, lucrări de construcții subterane legate
de cablajele electrice, lucrări de construcții

subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcţii de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de
construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcţii de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcţii
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locativ, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, transport cu troliul de
mașini în legătură cu instalații, servicii de
reparații și construcții, servicii de construcţii de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de constucţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere
de proprietăţi, închiriere de utilaje, instalații
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și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, servicii de constucţie de
clădiri, servicii de construcţie de fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, servicii de 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, servicii de
construcţii de clădiri nstituționale, servicii de
construcţii de clădiri comerciale, servicii de
construcţii de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, servicii de reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, servicii de
constucţie de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire și
decorare (zugrăvire) de clădiri, construire de
părți de clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
servicii de reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, servicii de construcţii
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri,
servicii de construcţii și demolări de clădiri,
instalarea pereților despărțitori pentru clădiri,
montarea izolației termice la clădiri, fumigarea
clădirilor împotriva acțiunii dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale
și comerciale, servicii de combatere a
dăunătorilor cu privire la clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, construirea
de clădiri destinate procesului educativ,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, servicii de consiliere privind

consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, servicii de constucţie de clădiri
pe bază de comandă, întreținere și reparare
de instalații în clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe clădiri, servicii de informații privind
construcția de clădiri, instalare de sisteme de
izolare pentru clădiri, servicii de consultanță
privind reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
servicii de constucţie de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de constucţie de proprietăți, întreținere
de proprietăți, renovare de proprietăți, servicii
de constucţie de proprietăți industriale, servicii
de constucţie de proprietăți rezidențiale, servicii
de constucţie de proprietăți comerciale, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, informaţii în domeniul construcţiilor,
servicii de construcţii de standuri comerciale
şi magazine, închiriere de echipament de
construcţii (maşini de şantier), servicii făcute
de antreprenori în construcţii, servicii făcute de
persoane sau de organizaţii care se ocupă de
restaurarea de obiecte, servicii specializate în
domeniul construcţiei, cum ar fi cele de prestate
de zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, servicii de constucţie
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de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
curățarea clădirilor rezidențiale, servicii de
constucţie de proprietăți rezidențiale, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de școli,
servicii de constucţie de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare pentru
turism, servicii de tâmplărie (reparații), servicii
de reparații de plafoane, reparații de tapițerie,
sudură pentru reparații, reparații de construcții,
reparații în construcții, servicii de tapițerie și
reparații pentru vehicule, reparații de sisteme
de protecție împotriva soarelui, întreținere și
reparații de instalații de stocare, servicii de
reparații și întreținere la înălțime, întreținere și
reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industriale, servicii de constucţie de sere, servicii
de constucţie de florării (sere) și de sere, servicii
de constucţie de sere (montare și închidere cu
geamuri), montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare
de geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși
și în sere, instalarea acoperișurilor, instalare
de împrejmuiri, instalare de plafoane, instalare
de corturi, instalare de materiale izolatoare,
instalare de acoperișuri culisante, instalare de
împrejmuiri temporare, servicii de constucţie de
pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, montarea de protecție ignifugă activă,
montarea de protecție ignifugă pasivă.
39. Prestare de servicii de parcuri de auto
și parcări, logistică de transport, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalare
de alimente, servicii de ambalare, ambalare
de produse alimentare, servicii de ambalare,
împachetare și ambalare de bunuri, servicii de
împachetare și ambalare, ambalare de produse
în containere, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, servicii
de consiliere privind ambalarea produselor,
furnizare de informații despre închirierea
de mașini și aparate pentru ambalare sau
împachetare, ambalare de articole pe bază
de comandă și specificații ale altor persoane,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, servicii de
descărcare și reambalare, servicii de consiliere
referitoare la reambalarea produselor, servicii
de livrare, livrarea de mărfuri, livrare rapidă
de mărfuri, livrare pe cale rutieră, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de către
restaurante, livrare de mărfuri pe cale rutieră,
colectare, transport și livrare de produse, servicii
de distribuție de mărfuri paletizate, servicii de

etichetare, depozitare de pachete, depozitare de
alimente, depozitare de cosmetice, depozitare
de colete, servicii de depozitare, depozitare
de mobilier, depozitare de produse, depozitare
de bagaje, depozitare de băuturi, depozitare
de bunuri comerciale, depozitare de produse
agricole, depozitare refrigerată de bunuri,
depozitare de elemente componente, depozitare
de aparate electrice, servicii de depozitare
refrigerată, depozitare temporară de livrări,
informații în domeniul depozitării, închirieri de
instalații de depozitare, închirieri de unități de
depozitare, depozitare de produse în tranzit,
depozitare temporară a bunurilor personale,
depozitare de marfă înainte de transport, servicii
de depozitare de alimente congelate, furnizare
de instalații de depozitare refrigerată, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de spații de stocare în depozite,
servicii de păstrare pentru depozitare la rece,
servicii de depozitare și păstrare în magazii,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
servicii de informare referitoare la depozitarea
congelată, închiriere de paleți și containere
pentru depozitarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de spații de
depozitare, prestare de servicii și furnizare
de instalații pentru depozitare, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
închiriere de vehicule, închirierea de camioane,
închiriere de vehicule rutiere, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de spații pentru
stocare, închiriere de mașini de ambalat,
închiriere de lăzi pentru depozitare, închirierea
de spații pentru depozitare, închiriere de
congelatoare pentru uz comercial, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, transport frigorific de
mărfuri congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii de
îmbuteliere, închirierea de maşini, transportul
cu maşina, parcarea de maşini, depozitare de
bagaje, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, însoţirea
turiştilor (transport), livrarea de flori, transportul
de mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, transportul protejat al bunurilor
de valoare, tractarea, ambalarea bunurilor,
livrarea de colete, depozitarea de bunuri,
depozitare / înmagazinare, furnizarea de
informatii cu privire la serviciile de depozitare,
închirierea
containerelor
de
depozitare,
furnizarea de informaţii despre transport,
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logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie (privind transportul),
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, ransport
articole de îmbrăcăminte, depozitarea articolelor
de îmbrăcăminte, transport de bunuri, transport
de colete in 24h, ambalare de marfă, informatii
privind transportul, transport prin curier.
42. Analiza comportamentului structural al
materialelor de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, proiectare de
construcții, elaborare de planuri (construcții),
estimarea devizelor în construcții, realizarea
de planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, proiectare de sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
construcții efectuarea de planuri pentru, testare
geologică de loturi de construcții, servicii de
cercetare în domeniul construcțiilor, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, consultanță în
domeniul desenului tehnic în construcții, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare în domeniul construcțiilor
navale, cercetare tehnologică pentru industria
construcțiilor de clădiri, măsurători de mediu în
cadrul structurilor de construcții civile, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, realizare
de studii de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
proiectare de planuri de construcții pentru
spații de recreere (agrement), cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri sau al
urbanismului, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, întocmirea de rapoarte
privind studiile de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții, proiectare de clădiri,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
clădirilor (expertize), amenajări interioare pentru
clădiri, proiectare (design) de clădiri, proiectare
de clădiri industriale, controlul calității clădirilor
finalizate, proiectare a exterioarelor clădirilor,
design de clădiri de birouri, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare
de clădiri cu atmosferă controlată, servicii
pentru designul de clădiri industriale, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,

monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale.
───────

(111)183713

(210)
(151)
(732)

M 2021 01973

(740)

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

12/03/2021
TUDOSE LAVINIA-MIHAELA,
STR. OITUZ NR. 71B, BL. D03,
ET. 4, AP. 18, JUD. CONSTANŢA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

JesuisLavi
(531)

Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.25;
26.01.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie),
insigne din metale preţioase, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
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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
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).
16. Albume, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, 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, cataloage, pungi conice din
hârtie, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
plicuri (papetărie), dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, articole
pentru şcoală (papetărie), suporturi pentru
stilouri şi creioane, papetărie, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
hârtii transparente (papetărie), materiale de
scris, truse cu instrumente de scris (papetărie),
truse cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, decorațiuni din hârtie
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pentru petreceri, decorațiuni din hârtie pentru
alimente, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni de perete din hârtie, șabloane
(papetărie), capse (papetărie), capsatoare
(papetărie), blocuri (papetărie), fișe (papetărie),
dosare (papetărie), coperte (papetărie), pioneze
(papetărie), papetărie imprimată, cutii pentru
papetărie, adezivi pentru papetărie, articole de
papetărie, articole de papetărie parfumate, foi de
hârtie (papetărie), articole de papetărie pentru
petreceri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie și accesorii educative, paspartuuri
pentru tablouri, șasiu pentru tablouri, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri.
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
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
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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, 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), 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.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
28 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
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servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, 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, expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale, 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, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
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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.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183537
02/06/2021
AGATA PAN 2016 SRL, STRADA
15 NR. 55, JUDEȚUL ARAD,
SAT VLADIMIRESCU, COMUNA
VLADIMIRESCU, ARAD, ROMANIA
M 2021 04177

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183699
15/03/2021
PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA
NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA
M 2021 02054

Algacid

GRANT HOTEL BOUTIQUE
(531)

Clasificare Viena: 14.05.02; 27.05.01;
26.01.03; 26.11.03; 01.01.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone
548 C), maro (Pantone 7515 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectante.

───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04203

(111)183581

27/05/2021
FLORENTIN DRAGOIU, TEIUL
DOAMNEI 100, BLOC 1, SCARA A,
AP 12, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

delish
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
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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)

servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de petreceri.
───────

───────
(210)
(151)
(732)
(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183538
04/06/2021
BETFOLD TECH SRL, STRADA
I.C. BRATIANU, NR. 4, BLOC
A70, SCARA A, ETAJ 3, AP. 12,
JUDETUL VALCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

M 2021 04390

(540)

(111)183679
13/07/2021
FOX MAG RO SRL, STR. MIHAI
BRAVU NR. 68, JUDETUL ILFOV,
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA
M 2021 05276

FOXMAG24
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.23
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
───────

Sogno
(531)

Clasificare Viena: 26.01.05; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05518
(111)183729
22/07/2021
TOTAL ORAL CARE SRL, ȘOS.
GHEORGHE IONESCU SISEȘTI
NR. 21A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(111)183499
02/08/2021
SHOP SANATATE SRL, STR.
MORII NR. 126, BIROU NR.3, ET.1,
SAT HALCHIU, JUDETUL BRASOV,
COM. HALCHIU, BRAȘOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05714

(740)

NED PROTECT CONSULTING -N.P.C.,
O.P.1 C.P. 298, BRASOV, 500500,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

e pastila
Total Oral Care
(531)

(531)

Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (RGB 003,
046, 120), portocaliu (RGB 254, 068,
007)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu partea de întreţinere şi
igienă orală.
44. Servicii medicale stomatologice, tot ce ţine
de igiena orală şi de oferirea serviciilor pentru
igiena orală.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate: albastrru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit si alte substante pentru
spalat, preparate pentru curatare, lustruire,
degresare si slefuire, sapunuri
5. Produse farmaceutice şi de uz uman si
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar, suplimente
dietetice destinate a completa o dietă normală
sau a avea beneficii asupra sănătăţii, alimente,
adaptate pentru uz medical, dezodorizanți,
suplimente alimentare și medicamente tip OTC,
săruri medicinale sub formă de pastile pentru
picioare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
în general ,in 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
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al emisiunilor de teleshopping, import-export,
servicii specifice agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă sau distribuirea de mostre.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06286

(111)183569

27/08/2021
FILDAS TRADING SRL, STR.
BANAT, NR.2, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

Bronhoxan
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate: rosu (HEX
#E31E24), negru (HEX #2B2A29)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, benzi de lipit 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, bancnote, bannere din hârtie,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), table
de scris, schiţe / planuri, suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
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), pungi conice din hârtie,
hârtie de calc (papetărie), coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
creme, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
planşete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
produse de radiere, şabloane pentru ştergere,
gravuri obţinute prin acvaforte, 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 din hârtie, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărţi geografice, piepteni pentru granulare,
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, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
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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, 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, 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, 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, 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, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, 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,
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cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere) / litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat /
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris, coperți de protecție
pentru cărți, cărți de colorat.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, 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, 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,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, 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, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), 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 sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii 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, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
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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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea
locurilor
pentru
spectacole,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, 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, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, 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, 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), raportare
fotografică,
fotografie,
instruire
practică

(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
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 evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
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, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în
securitatea
informatică,
proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, 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
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internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, 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, 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, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de opticieni,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, prepararea reţetelor

de către farmacişti, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii
de saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie.
───────

(111)183530

(210)
(151)
(732)

M 2021 06391

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL F1, SC C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

01/09/2021
BOGDAN CONSTANTIN STAICU,
STR. BATISTE 11, AP. 22, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SDH Kids
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Carucioare pentru copii, carucioare cu
landouri detasabile, cosuri si prelate pentru
carucioare de copii, genti adaptate pentru
carucioare de copii, carucioare pentru bebelusi
cu suporturi de bebelusi, detasabile
16. Carti si reviste pentru copii, plastilina pentru
copii tipărite, cutii de acurele pentru copii, caiete
de activitati pentru copii, tablite de scris pentru
copii, carti tipărite pentru copii care includ o
componenta audio.
27. Covoare, carpete si presuri, pentru copii.
28. Piscine gonflabile, pentru copii, articole de
petrecere, sub forma de jucarii, jucarii, jocuri si
articole de joaca, jocuri portabile si jucarii cu
functii de telecomunicatii.

315

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06405
(111)183520
02/09/2021
Borislav Covali Lepei, ALEEA
POIENITEI NR.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300458, TIMIȘ,
ROMANIA
Halina Mariana Covali Lepei,
ALEEA POIENITEI NR.1, AP.7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300458, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183680
06/09/2021
REPUBLICA BIO SRL, STR.
TINERETULUI NR. 23, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 06449

Republica BIO
Artizani de sănătate
(511)

HALLINA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activitati sportive si culturale,
servicii de divertisment, servicii de compozitie
muzicala, pictura pe fata.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor alimentare și nonalimentare (cu
excepția transportului lor), permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06413

(111)183700

14/09/2021
ELIDOR SRL, ŞOS. GIURGIULUI
NR. 109-111, BLOC N, SCARA
1, ETAJ 2, AP. 11, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06451

(111)183721

06/09/2021
STANESCU N.VASILE PFA, AL.
BUCSENESTI NR. 3, BL. E11, AP.
47, ET. 9, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

URSOMAX
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
Culori revendicate: roșu, portocaliu,
mov deschis, mov închis, verde,
albastru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Supliment alimentar (antiaterogen) pentru
detoxifierea organismului.

ClassCase handmade
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.09.05
(591) Culori revendicate: maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15. Cutii pentru instrumente muzicale.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06509

(111)183509

07/09/2021
SC FINANCE MEDIA SRL, STR.
DOAMNA GHICA NR. 22, BLOC 5,
SCARA B, ET. 6 AP. 47, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

M 2021 06514

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

IMPERIO

VINUL PROCURORULUI
(511)
33. Vin.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183511
07/09/2021
SC FINANCE MEDIA SRL, STR.
DOAMNA GHICA NR. 22, BLOC 5,
SCARA B, ET. 6, AP. 47, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06510

(111)183510

07/09/2021
SC FINANCE MEDIA SRL, STR.
DOAMNA GHICA NR. 22, BLOC 5,
SCARA B, ET. 6 AP. 47, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06570

(111)183735

09/09/2021
ALEKSSOUND SRL, STR.
SIRETULUI, NR 54, JUDETUL
NEAMT, RECEA, 617264, NEAMȚ,
ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

VINUL JUDECATORULUI
(511)
33. Vin.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────

Chubby BUBBLE tea
(531)
(591)
(511)
317

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 11.03.02; 11.03.06
Culori revendicate: mov, turcoaz, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Ceai cu perle de tapioca, ceai cu bule cu
sirop (bubble tea).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06581

divertisment, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, organizare de festivaluri.
───────

(111)183544

10/09/2021
PETRU RARES BERTZI, BD.
UNIRII NR. 74, BL. J3B, SC. 1, ET.
5, AP. 15, SECTOR 3, BUCURESTI,
030837, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

G-nerations Folk&Rock

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de festivaluri muzicale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de turnee sub formă
de servicii de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
coordonare de festivaluri de artă interpretativă,
prezentare de concerte muzicale, producere de
concerte muzicale, organizare și coordonare
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizare
de concursuri muzicale, organizarea de
reprezentatii de muzica live, producție de
concursuri de talente, servicii de divertisment
legate de concursuri, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
producție de videouri muzicale, producție de
documentare, producție de înregistrări audio,
producție de spectacole scenice, producție de
spectacole muzicale, producție de materiale
video formative, producție audio și video
și fotografie, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, servicii de editare
sau înregistrare de sunete și imagini, închiriere
de aparate pentru reproducerea de sunete,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
rezervare de locuri la concerte, rezervarea
de săli de divertisment, servicii de rezervare
de bilete pentru spectacole, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de

M 2021 06590

(111)183681

10/09/2021
SC EMAGIC LIVE SRL, STR.
LOUIS BLANK 8, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

NMVD
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), ateliere
organizate în scopuri culturale, centre de
divertisment, cabarete și discoteci, cluburi
de fani, compunere de cântece, compunere
de muzică pentru terți, concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul seriilor de concursuri, 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 interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment online, divertisment pe internet, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
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furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de instalații
de recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
pentru dans, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de servicii de divertisment în club,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de concursuri
muzicale, music-hall, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizare de gale, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole de dans, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
turnee de recreere, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare
de baluri, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
baluri, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de festivaluri în scopuri

culturale, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri
(divertisment),
planificarea
de
spectacole, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, producție
de spectacole, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, producție de spectacole muzicale,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
rezervarea de săli de divertisment, rezervări
pentru spectacole de divertisment, servicii ale
agențiilor de divertisment, servicii culturale,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), servicii de cluburi
de noapte (divertisment), servicii de compoziții
muzicale, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment,
servicii de divertisment audio, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment pentru utilizarea în
comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de galerii de artă, servicii de informații și
consultanță cu privire la divertisment, servicii
de mixare muzicală, servicii de planificare de
petreceri, servicii de recepție (divertisment),
servicii de spectacole în direct, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de cluburile
de dans, servicii oferite de sălile de dans,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizarea de turnee sub formă de servicii de
divertisment.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06619
(111)183736
13/09/2021
ALEXEI CORCIMARI, STR.
PRINCIPALĂ NR. 657D,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
BUTIMANU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
AGROBION PLUS SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR. 657D,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
BUTIMANU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183493
16/09/2021
Fedima Romania Asociația
Română a Producătorilor și
Furnizorilor de Ingrediente din
Industria Panificației, Patiseriei
și Cofetăriei (Fedima Romania),
STR. CRISTEA MATEESCU
NR. 2, BL. 35, SC. 2, PARTER,
AP. 57, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 06716

FEDIMA ROMANIA
(531)

PRECESCON
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.03.01;
26.07.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre), unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual.
9. Aparate şi instrumente de cercetare ştiinţifică
de laborator.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.17.02
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#2D2B6E), portocaliu (HEX #FBAE2A)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne si produse din carne, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, ouă și produse din ouă, uleiuri
si grăsimi comestibile, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, supe și baze
de supă, extracte din carne, insecte și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații
ale acestora, mâncăruri preparate respectiv:
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate care constau integral
sau în principal din vânat, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
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ouă, mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, mâncăruri preparate pe
bază de carne, tocane (alimente), pârjoale
(alimente), supă semipreparată, tocană cu
curry semipreparată, alimente semipreparate și
gustări sărate respectiv: gustări pe bază de
alune, gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de legume, gustări
pe bază de tofu, gustări pe bază de carne,
gustări pe bază de lapte, gustări din alge marine
comestibile, gustări pe bază de brânză, gustări
pe bază de fructe confiate, gustări pe bază de
fructe uscate, gustări pe bază de porumb dulce,
gustări pe bază de nucă de cocos, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă.
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 brutărie, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată și deserturi, cereale procesate, amidon
și produse din acestea, preparate pentru copt
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și
umpluturi dulci, produse apicole respectiv: miere,
miere naturală, miere maturată natural, miere
(pentru alimentație), miere de Manuka, miere de
Helichrysum, miere cu trufe, înlocuitori de miere,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere, zahăr, miere, sirop de melasă,
produse tartinabile dulci (miere), bomboane
nemedicinale cu miere.
35. Servicii de publicitate marketing și
promovare a intereselor producătorilor și
furnizorilor din industria panificației, cofetăriei
si patiseriei, pentru a dezvolta și promova
drepturile și obligațiile acestora, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de informare a
consumatorilor.
41. Organizarea de conferințe și expoziții,
servicii educative și de instruire, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183567
20/09/2021
SC U FIRST ADVERTISING
AND COMMUNICATION SRL,
STRADA GRIVIȚA NR 38 A, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 071500, ILFOV,
ROMANIA
M 2021 06757

U first BINELE
ÎNCEPE CU TINE!
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roz (R:205, G:126,
B:157), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Site pentru uz casnic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06794

(111)183568

21/09/2021
IONUT ALIN NICOLESCU,
STR. GHIOZDANULUI, NR.22A,
SC.B, ET.5, AP.B51, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014163, ROMANIA

ICON PROPERTIES
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06922

(111)183599

24/09/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

pentru spălarea vaselor, șervețele impregnate cu
preparate de curățare.
5. Săpun antibacterian, săpun dezinfectant,
dezinfectante folosite pentru igienă, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, biocide,
fungicide, erbicide, germicide.
21. Articole de curățare, respectiv: cârpe, bureți
abrazivi, bureți, cârpe de șters praful, bureți
metalici, mopuri, lavete, perii (cu excepția
pensulelor).
───────

(540)
(111)183570

(210)
(151)
(732)

M 2021 06927

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ET. 1, AP.
4, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

27/09/2021
VITALIE SULJENCO, ALEEA
VERGULUI NR. 4, BL. 15, SC.
B, ET. 8, AP. 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WINSCREW
(511)

FAIRY MAX POWER
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1005497/23.02.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: „MAX” şi „POWER”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.18; 26.05.01; 26.05.18;
01.15.15
(591) Culori revendicate:alb, roșu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire și alte substanțe
de spălare, preparate de curățare, lustruire,
degresare și abrazive, săpunuri, detergenți

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Articole de fierărie, feronerie, feronerie si
articole metalice, de mică dimensiune, piulițe,
buloane și brățări metalice, obiecte mici din
armătură metalică, de exemplu, șuruburi, bolțuri,
cuie, rotile pentru mobilă, dispozitive de fixare
pentru ferestre, încuietori și chei metalice,
materiale de construcții și elemente din metal,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, benzi metalice
pentru legare/benzi metalice pentru înfășurare
sau fixare, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, legături metalice, bolțuri metalice,
bolțuri cu ochi/șuruburi cu inel, inele de etanșare
metalice, fitinguri metalice, balamale metalice,
cârlige (feronerie), cuie, duze metalice, piulițe
metalice, șaibe metalice, elemente de fixare
metalice.
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8. Unelte manuale și instrumente pentru tratarea

materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, instrumente de fixare și
îmbinare, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței.
20. Feronerie nemetalică, garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, dispozitive de
fixare nemetalice, dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), mobilă și mobilier.
35. Regruparea în beneficiul terților de articole
de fierărie, feronerie, feronerie si articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, obiecte mici din armătură
metalică, de exemplu, şuruburi, bolţuri, cuie,
rotile pentru mobilă, dispozitive de fixare
pentru ferestre, încuietori și chei metalice,
materiale de construcții și elemente din metal,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, benzi metalice
pentru legare/benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, legături metalice, bolţuri metalice,
bolţuri cu ochi/şuruburi cu inel, inele de
etanşare metalice, fitinguri metalice, balamale
metalice, cârlige (feronerie), cuie, duze metalice,
piuliţe metalice, şaibe metalice, elemente de
fixare metalice, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, instrumente
de fixare și îmbinare, unelte manuale pentru
tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea
suprafeței, feronerie nemetalică, garnituri pentru
uși, porți și ferestre, nu din metal, dispozitive
de fixare nemetalice, dispozitive de închidere
pentru recipiente (nemetalice), mobilă și mobilier
(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 poștă
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 comerț cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183539
27/09/2021
VASILE VALENTIN STAVILA,
BLVD. UVERTURII NR. 16, BL.
A2, SC. 4, ET. 4, AP. 113 I 113,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 06939

ELIXIR COFFEE
TIME FOR COFFEE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
17.05.25
(591) Culori revendicate: negru, alb, albastru,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cafenea, servicii oferite de
restaurant.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07019
(111)183718
29/09/2021
SC CRAMA CEPTURA SRL,
SAT CEPTURA DE JOS NR. 699,
JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183548
02/10/2021
MAR NAUTYC KM 0 SRL,
INCINTA BTT, JUD. CONSTANȚA,
COSTINEȘTI, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2021 07105

(540)

Km. 0 Club Kilometru' Zero
(531)

Pelin de CEPTURA
(531)

Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealu-Mare Ceptura.

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01
(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#FF0000), galben (HEX #FFFF00),
verde (HEX #00FF00), albastru (HEX
#00FFFF, HEX #0000FF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de cluburi de noapte (divertisment).
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07202
(111)183514
06/10/2021
TEATRUL REGINA MARIA, PIATA
FERDINAND NR. 4-6, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(111)183710
11/10/2021
EFSANE ACTIV, B-DUL
VOLUNTARI NR. 86, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07241

(740)

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

(540)

ANSAMBLUL ARTISTIC
PROFESIONIST CRIŞANA
ORADEA ROMÂNIA

MAXI FRESH E BY EFSANE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1007813/16.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: „MAXI” şi „FRESH”.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1008119/21.03.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: ”ORADEA” și “ROMÂNIA”.

(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.07.04;
05.03.13; 29.01.14; 25.05.05; 26.07.17
(591) Culori revendicate: negru, roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente culturale, servicii
de divertisment şi amuzament, organizare de
spectacole şi concerte, producţie de spectacole,
prezentări de spectacole, rezervări de locuri
pentru spectacole.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie absorbantă, hârtie aspră (pentru
toaletă), hârtie igienică, hârtie parfumată pentru
dulapuri, hârtie pentru șervețele, prosoape
de hârtie, prosoape de hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape din hârtie, role de bucătărie (hârtie),
role de hârtie igienică, șervete din hârtie de uz
cosmetic, șervetele de masă din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele de masă din hârtie, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de unică folosință,
șervețele din celuloză, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele din hârtie pentru față, hârtie, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică sub formă de rolă.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: hârtie
absorbantă, hârtie aspră (pentru toaletă), hârtie
igienică, hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie
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pentru șervețele, prosoape de hârtie, prosoape
de hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, prosoape din hârtie, role
de bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică,
șervete din hârtie de uz cosmetic, șervetele de
masă din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele
de masă din hârtie, șervețele de toaletă din
hârtie, șervețele de unică folosință, șervețele din
celuloză, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele din celuloză de uz casnic, șervețele din
hârtie pentru față, hârtie, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
sub formă de rolă.

30, respectiv sushi, vânzare pe platforma online
a produselor din clasa 30, respectiv sushi.
43. Servicii oferite de restaurant (servirea
mesei), servicii de restaurant, servicii de
catering.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07250

(111)183571

08/10/2021
RAUL ENDEȘ, STR.
TRANDAFIRILOR NR. 17, SAT
DEZMIR, JUD. CLUJ, COMUNA
APAHIDA, CLUJ, ROMANIA

(540)

M 2021 07364

(111)183572

13/10/2021
SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

Field Seeds Academy
(531)

Sushi FACTORY
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1005338/22.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „Sushi”.

(591)

Culori revendicate: roşu (Pantone 1805
C), negru (Pantone Neutral Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sushi.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor a produselor din clasa 30,
respectiv sushi, servicii de comerţ cu amănuntul
şi ridicata a produselor din clasa 30, respectiv
sushi, servicii de promovare prin orice mijloace
inclusiv prin cele on-line a produselor din clasa

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01
(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
144 C), negru (Pantone Process Black
C)
(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
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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
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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183573
13/10/2021
SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA
M 2021 07365

Field Seeds Academy
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
632 C), negru (Pantone Process Black
C)
(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.
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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
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
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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)
(151)
(732)

(540)

(111)183574
13/10/2021
SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA
M 2021 07366

Field Seeds Academy
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
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)
(151)
(732)

(540)

(111)183575
13/10/2021
SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA
M 2021 07368

Field Seeds Academy
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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,
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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
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
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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)
(151)
(732)

(540)

(111)183614
14/10/2021
AS NATURAL EXTRACT SRL,
STR. EROILOR NR. 4, CLADIREA
C2, JUDEȚ PRAHOVA, BUCOV,
107110, PRAHOVA, ROMANIA
M 2021 07435

APĂ din BĂTRÂNI APĂ DE
MASĂ NECARBOGAZOASĂ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.05.01; 24.05.20
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
BLUE 072C), verde (Pantone 382U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape de masă.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07439

(111)183612

14/10/2021
ANYTACOOKING SRL, STR.
EROILOR NR. 122, ET. 1, AP. 7,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

CHOCO ZERO
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
30. Cacao, produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, glazuri comestibile pe bază de
ciocolată.

(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, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07504

(111)183727

18/10/2021
AGRICOLA GHEORGHE DOJA
COOPERATIVA AGRICOLA, SAT
GHEORGHE DOJA, STRADA
RĂSĂRITULUI NR. 1G, JUD.
IALOMIȚA, COMUNA GHEORGHE
DOJA, IALOMIȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183576
18/10/2021
SC DENEGA-LINE SRL, STR.
NICOPOLE 48 A, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 07516

ALECU BOGDAN, STR. LUCREȚIU
PĂTRĂȘCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

Lady DG HAIR AND
BEAUTY SALON
BOSTĂNĂRIA
Cooperativă Agricolă
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1004186/11.02.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: BOSTĂNĂRIA Cooperativă Agricolă

(531)
(591)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 02.05.01;
02.05.06; 02.05.18; 02.05.23; 05.07.20
Culori revendicate: portocaliu, negru,
verde

(531)

Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.05;
26.01.03; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumuseţare, perforarea trupului (percing),
depilare cu ceară, servicii de 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 manichiură,
servicii de masaj, servicii de saună, servicii de
solarii, tatuare, servicii de terapii, servicii de băi
tuceşti, servicii de machiaj.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07537

(111)183740

02/11/2021
ODOBESTI VINEX SRL, STR.
ŞARBA NR. 23, COM. JARISTEA,
JUD. VRANCEA, VĂRSĂTURA,
VRANCEA, ROMANIA

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri din arealul Odobeşti.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(740)

M 2021 07601

(111)183708

20/10/2021
ECOTERAPIA SRL, BD. DIMITRIE
CANTEMIR NR. 21, BL. 4, SC.
C, ET. 5, AP. 85, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ECOTERAPIA AROMATICA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1006434/03.03.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „ECOTERAPIA” şi „AROMATICA”.

(531)

REGGAL Crama Şarba
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 19.07.16;
29.01.13; 07.05.06
Culori revendicate: albastru, roz, alb

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.15
(591) Culori revendicate: verde deschis,
verdeînchis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Anticearcăne (cosmetice), adezivi pentru
gene,
păr
și
unghii
false,
batoane
corectoare (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
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produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eyeliner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj, farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizuoshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme antiîmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme

cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire (cosmetice), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
tip cold cream de uz cosmetic, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
și loțiuni pentru bronzat (cosmetice), cremesufleu pentru corp, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), emoliente (cosmetice),
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten (cosmetice), emulsii de corp
(cosmetice), emulsii faciale (de uz cosmetic),
exfoliante pentru curățarea pielii, exfoliante
pentru îngrijirea pielii, foițe de pudră pentru
față, fond de ten iluminator pentru piele,
geluri de curățare, geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri cosmetice pentru ochi, geluri
pentru fata, geluri pentru ochi, geluri pentru
întârzierea îmbătrânirii, granule pentru curățarea
feței, hârtie abrazivă pentru unghii, intăritor
pentru unghii, lapte de curățare de uz cosmetic,
lapte de corp, lapte de curățare pentru față,
lapte de curățare pentru îngrijirea pielii, lapte
hidratant, loțiune de baie, loțiune pentru piele
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(cosmetice), loțiune pentru curățarea tenului,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, loțiuni cosmetice
pentru față, loțiuni cu protecție solară (de uz
cosmetic), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni de uz
cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), loțiuni pentru mâini,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
ochi, loțiuni pentru protejare împotriva soarelui
(cosmetice), loțiuni pentru reducerea celulitei,
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), preparate
cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe față, preparate cosmetice
pentru intarire, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice cu protecție solară puternică
sau totală, preparate hidratante (cosmetice),
preparate cosmetice de îngrijire a pieii pentru
îndepărtarea ridurilor, preparate de uz cosmetic
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare, preparate cosmetice pentru albirea
pielii, preparate cosmetice pentru catifelarea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea feței, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, preparate pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare
(cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, produse de curățare pentru ochi, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,

produse de protecție solară, produse după
plajă, de uz cosmetic, produse exfoliante,
produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
față, produse hidratante, produse pentru buze
(nemedicinale), produse pentru curățarea feței
(cosmetice), produse pentru curățarea pielii,
produse pentru hidratarea pielii, produse pentru
tonifierea pielii, produse pentru îmbunătățirea
texturii pielii, pudră de corp, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
rezerve de produse pentru corp, pentru
dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de față de
uz cosmetic, seruri nemedicamentoase pentru
piele, soluții pentru spălături oculare, care nu
sunt de uz medical, sprâncene false, săruri
de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare (cosmetice), ulei de corp sub formă de
spray, uleiuri bronzante, uleiuri cosmetice pentru
epidermă, uleiuri de bronzare de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri de îngrijire a
pielii (produse cosmetice), uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare (cosmetice),
uleiuri pentru mâini (nemedicinale), unt de
corp, unt de mâini și de corp, unt de cacao
de uz cosmetic, vopsele pentru gene, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, esență
de badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe
eterice, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, esențe și uleiuri eterice,
esență de mentă (ulei esențial), gel de levănțică,
geraniol, helichrysum (uleiuri eterice), ulei de
iasomie, ulei de lavandă, preparate pentru
aromoterapie, produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de uleiuri esențiale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, safrol, terpene
(uleiuri esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei
brut din mentă, ulei de amla de uz cosmetic,
uleiuri esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri
naturale de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale,
uleiuri parfumate, uleiuri parfumate care
eliberează arome sub acțiunea căldurii, uleiuri
parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri și esențe,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
ulei de arbore de ceai, ulei de cocos de uz
cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei
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de ricin de uz cosmetic, 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 uz industrial, 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 de lichide pentru țigări electronice,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri esențiale utilizate în procese
de fabricare.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
spate, aparate de masaj pentru ochi, scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj prin împachetări termice, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate de masaj (de
uz medical), aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj, electrice sau
neelectrice, aparate electrice pentru masaje
de înfrumusețate, aparate electrice de masaj
pentru uz casnic, aparate electrice de masaj
de uz personal, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate electrice pentru masaje
estetice, de uz casnic, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz comercial, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, aparate pentru
terapia prin acupresiune, bile de masaj, covorașe
pentru băi de masaj efervescente, dispozitive
pentru masajul corporal, instrumente de masaj
manual, instrumente pentru masarea gingiilor,
mănuși pentru masaj, mănuși pentru masaj din
păr de cal, paturi de masaj de uz medical,
pernuțe de masaj termal, pistoale electrice
de masaj, role de spumă pentru masaj, role
de masaj electrice, scaune de masaj, aparate
pentru vibromasaj.

21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât

bețișoare parfumate, arzătoare de parfumuri
(altele decât cele electrice), arzătoare de
ulei (terapie cu arome), arzătoare de ulei
esențial, arzătoare de ulei parfumat, arzătoare
parfumate (casnic), dispozitive de încălzire a
lumânărilor, electrice și neelectrice, farfurioare
pentru difuzarea de uleiuri aromatice, recipiente

pentru potpourri, suporturi pentru bețișoare
parfumate, vase pot pourri.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
anticearcăne, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, batoane corectoare, anticearcăne
corectoare (cosmetice), bețișoare cu vată
impregnate cu produse demachiante, baze
pentru machiaj sub formă de paste, corectoare
anticearcăne,
corector
facial,
cosmetice
colorate, cosmetice decorative, cosmetice
pentru buze, creioane de contur pentru buze,
creioane de machiaj, creioane dermatografe,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane
pentru gene, creioane pentru obraz, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, cremă
corectoare, cremă de bază, cremă pentru
ten deschis, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, cretă de
fardat, creme pentru bronzarea pielii, produse de
demachiere, eye-liner (cosmetice), fard cremos
de obraz, fard gras, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de sprâncene, fond de
ten, farduri pentru truse de machiaj, farduri
pentru obraz și buze, fond de ten sub formă
de cremă, fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, lapte demachiant, loțiuni
autobronzante (cosmetice), luciu de buze, măști
de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
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pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme antiîmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru

ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
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cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt
de cacao de uz cosmetic, vopsele pentru
gene, apă florală, aromatizanți (uleiuri esențiale),
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
esență de badian, uleiuri esențiale de cedru,
esențe eterice, creme pe bază de uleiuri
esențiale pentru aromaterapie, esențe și uleiuri
eterice, esență de mentă (ulei esențial), gel de
levănțică, geraniol, helichrysum (uleiuri eterice),
ulei de iasomie, ulei de lavandă, preparate
pentru aromoterapie, produse aromatizante
pentru alimente, sub formă de uleiuri esențiale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, safrol,
terpene (uleiuri esențiale), tămâi fumigene
(kunko), ulei brut din mentă, ulei de amla
de uz cosmetic, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri eterice, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate care eliberează arome sub acțiunea
căldurii, uleiuri parfumate pentru fabricarea de

preparate cosmetice, uleiuri pentru parfumuri
și esențe, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale), ulei de arbore de ceai, ulei de
cocos de uz cosmetic, ulei de migdale, ulei de
pin, ulei de ricin de uz cosmetic, 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 uz industrial, 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 de lichide pentru țigări electronice,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri esențiale utilizate în procese
de fabricare, difuzoare de uleiuri parfumate,
altele decât bețișoare parfumate, arzătoare
de parfumuri (altele decât cele electrice),
arzătoare de ulei (terapie cu arome), arzătoare
de ulei esențial, arzătoare de ulei parfumat,
arzătoare parfumate (casnic), dispozitive de
încălzire a lumânărilor, electrice și neelectrice,
farfurioare pentru difuzarea de uleiuri aromatice,
recipiente pentru potpourri, suporturi pentru
bețișoare parfumate, vase pot pourri, aparate
de masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate
de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru gât, aparate de masaj pentru spate,
aparate de masaj pentru ochi, scaune de
masaj cu aparate de masaj incorporate, aparate
de masaj de uz personal, aparate de masaj
prin împachetări termice, aparate de masaj
profund cu căldură, aparate de masaj (de
uz medical), aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj, electrice sau
neelectrice, aparate electrice pentru masaje
de înfrumusețate, aparate electrice de masaj
pentru uz casnic, aparate electrice de masaj
de uz personal, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate electrice pentru masaje
estetice, de uz casnic, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz comercial, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, aparate pentru
terapia prin acupresiune, bile de masaj, covorașe
pentru băi de masaj efervescente, dispozitive
pentru masajul corporal, instrumente de masaj
manual, instrumente pentru masarea gingiilor,
mănuși pentru masaj, mănuși pentru masaj din
păr de cal, paturi de masaj de uz medical,
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pernuțe de masaj termal, pistoale electrice
de masaj, role de spumă pentru masaj, role
de masaj electrice, scaune de masaj, aparate
pentru vibromasaj.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07630

(111)183577

(540)

M 2021 07641

(111)183705

22/10/2021
WINE360 ONLINE SRL, DRUMUL
BALTA ARIN NR. 6-24, CLĂDIREA
2C, BIROUL 68. SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

21/10/2021
COMPACT IMPEX SRL, STR. D.
PANU NR. 36B, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

Wine360.ro
Ring Club Costinesti

(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de cluburi (discoteci).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07635

(111)183513

22/10/2021
SEEDS AGRI PREST SERV SRL,
STRADA RAZOARE NR.2, BL.10,
SCARA A, ETAJ 1, AP.4, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

MW LOUNGE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01;
29.01.08
(591) Culori revendicate: roşu închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, Vin alb, Vin roşu, Vin spumant, Vin
roze, Vin pentru gătit, Vinuri neacidulate, Vin slab
alcoolizat, Vin de fructe, Vinuri de masă, Vinuri
cu alcool, Vinuri de desert, Băuturi care conţin
vin, Băuturi aperitive pe bază de vin.
35. Publicitate, consultanţă pentru conducerea
afacerilor,
asistenta
în
conducerea
afacerilor,
îndrumări
în
organizarea
şi
conducerea
afacerilor,
conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
consultanţă 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 comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
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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
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
informare cu privire la produse de consum
în legătură cu alimente sau băuturi, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, 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,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare si organizare administrativă de
comenzi prin poștă, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții pentru
terţi, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru
terți), distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
campanii de marketing, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
planuri de marketing, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, marketing pe internet, marketing
pentru evenimente, marketing direct, marketing
de produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
pregătire de campanii publicitare, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
unui program preferențial pentru clienți,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
studii de marketing.

39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, umplerea
mașinilor și a containerelor, încărcarea și
descărcarea de vehicule, ambalare cadouri,
ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalarea
de lichide conform comenzii și specificațiilor,
ambalarea produselor, depozitare de băuturi,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, depozitare și livrare de
bunuri, livrare de vinuri, închiriere de spații
pentru depozitare, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de îmbuteliere, servicii de
etichetare, servicii de depozitare și păstrare în
magazii, servicii de depozitare în lăzi, transport
și depozitare, distribuirea de colete, livrare de
colete pe cale rutieră, livrare de colete prin curier,
livrare de mărfuri prin curier, închiriere de camere
de stocare frigorifice, închiriere de containere de
depozitare, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07643

(111)183578

22/10/2021
ION MINZALA, ALEEA OBORULUI
NR. 31, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

TRONUL STRĂBUNILOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, fotografii, material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07650
(111)183634
22/10/2021
TRAIAN DIMA, SOS OLTENITEI
162, BL.3, SC.4, ET. 6, AP.141,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(111)183579
25/10/2021
MERA COM INTERNATIONAL
SRL, SAT DRAGOSLOVENI,
COMUNA DUMBRAVENI T1/2
P 44/45, JUDEȚUL VRANCEA,
VRANCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07701

(740)

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

(540)

VERTICAL IMOB
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.13
(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii oferite de agenți imobiliari.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile.

XCM Trophy CRAMA GIRBOIU
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1006612/04.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: „XCM” şi „Trophy”.

───────

(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente și concursuri
sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07707
(111)183580
26/10/2021
ESCO ELECTRIC LIGHT SRL,
STR. MIHAI EMINESCU, NR. 454A,
SAT LUNA DE SUS,JUD CLUJ,
COM FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183638
29/10/2021
MIKO MATEI IOAN, STR.
CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA
M 2021 07813

FESTIVALUL INTERNATIONAL
TRANSILVANIA FASHION

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

electric light

M 2021 07835

(740)

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

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1005325/22.02.2022,
mandatarul solicitantului nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: electric light

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
13.01.25
(591) Culori revendicate: negru, albastru
deschis, albastru inchis, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Becuri, becuri electrice, aparate și instalații
de iluminat, lămpi stradale, lămpi standard,
lanterne electrice, instalații și aparate de
ventilație, aparate electrice.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comerciala a francizelor, servicii de
comerț online și offline cu produsele din clasa
11 respectiv: becuri, becuri electrice, aparate
și instalații de iluminat, lămpi stradale, lămpi
standard, lanterne electrice, instalații și aparate
de ventilație, aparate electrice.

(111)183639

(210)
(151)
(732)

30/10/2021
INTERSTAR CHIM SA, BDUL
BASARABIA NR.256, SECTOR 3,
BUCURESTI, 34411, ROMANIA

(540)

Dezinfectarea e la ea acasă
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare nemedicinale, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, preparate de curăţare, lustruire și
degresare.
5. Dezinfectante.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, campanii de marketing, difuzarea de
materiale publicitare şi de promovare, publicare
de materiale şi texte publicitare.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07903

(111)183552

02/11/2021
ANDREI COSMIN CHIRPEREANU,
STR. RUSETU NR.2, BL. A1, SC.
1, AP. 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

şi băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
de terasă berărie.
───────

(210)
(151)
(732)

mog COFFEE SHOP

(540)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.
───────

M 2021 07942

(111)183488

04/11/2021
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

CSARA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07905

(111)183483

03/11/2021
BEBE VALENTIN, STR.
TEIULUI NR. 477BIS, SAT
PETRACHIOAIA, JUD. ILFOV,
COMUNA PETRACHIOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Risto-Ranto pasta fresca

(111)183664
08/11/2021
FLORIANA TUDORACHE,
BD. DIMITRIE CANTEMIR NR.
18, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 07944

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Paste făinoase alimentare, paste uscate
şi proaspete, tăiţei şi găluşte (paste umplute),
mâncăruri preparate în special pe bază de paste.
43. Restaurante, baruri, servicii de restaurant
şi bar, servire de alimente 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
346
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.10
(591) Culori revendicate: mov (Pantone
2738C), albastru (Pantone 2995C), roz
(Pantone 2405C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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)
(151)
(732)

(540)

(111)183738
05/11/2021
MASATTO DISTRIBUTION, STR.
DOROBANTILOR, NR. 112, BL.
G1, ET. 3, AP,42, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400609, CLUJ,
ROMANIA
M 2021 07975

MSST

───────
(511)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07967

(111)183683

05/11/2021
DUMITRU-ADRIAN RUJA, STR.
PRISACA DORNEI NR.8M,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate de masaj, scaune de masaj.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07976

(111)183668

05/11/2021
CRIS-TIM COMPANIE DE FAMILIE
SRL, STR. GARII, NR. 661,
JUDETUL PRAHOVA, FILIPESTII
DE PADURE, PRAHOVA,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GLOBAL
INVESTMENT GROUP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
07.01.24
(591) Culori revendicate: bleumarin, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

CRIS-TIM ULTIMA
BARIERĂ DE PROTECȚIE
PROASPĂT SIGUR
(531)
(591)

───────
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Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 25.01.19; 14.05.23
Culori revendicate: rosu, verde,
alb,negru, verde deschis
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, insecte și larve preparate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, amestecuri pentru supe, antreuri pe bază
de legume, batoane nutritive pe bază de soia,
batoane pe bază de nuci și semințe, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, produse lactate tartinabile, paste de
carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, unt, lapte, margarină, brânză prelucrată,
iaurt.
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, batoane de cereale și batoane
energizante, aperitive (tartine), specialități de
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie pe bază
de arahide, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, sosuri, amestecuri de condimente,
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de brutărie, deserturi preparate (produse de
cofetărie).
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07979

(111)183717

05/11/2021
BUSINESS CONTINUITY
CONSULTING SRL, STR.
CARPATILOR NR. 4A, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EMTRONICS Solutions
for the future
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.01;
26.05.12; 26.04.01; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.09
(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(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, magneti, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate,
hardware ethernet, hardware pentru calculator,
componente hardware pentru calculatoare,
microcipuri (hardware pentru calculatoare),
hardware pentru rețele de calculatoare,
dispozitive periferice de calculator, software,
aplicații software, software antispyware,
software de securitate, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, sisteme
electronice de securitate pentru rețele casnice,
sisteme de inteligență artificială, software de
inteligență artificială, software de inteligență

artificială pentru supraveghere, dispozitive de
acţionare, electrice, dispozitive cu memorie
utilizate cu aparatele de procesare de date,
dispozitive de avertizare (altele decât pentru
vehicule), antene, rețele de arie largă (wan),
componente hardware pentru vpn (rețele private
virtuale), componente hardware pentru wan
(rețea zonă extinsă), rutere pentru rețea de
arie largă (wan), hardware pentru lan (rețea
locală de operare), decodoare, convertoare
analogice, compresoare de semnal, codoare
optice, dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), emițătoare optice, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, emițătoare, echipamente
de transmisie și recepție fără fir, hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de date
la distanță, instrumente de transmisie fără fir de
înaltă frecvență, rețele de transmisie de date,
unități de transmisie a semnalului cu comenzi
multiple, dispozitive pentru transmisie de date,
aparate de transmisie optică digitală, aparate de
transmisie în rețea, emițătoare (telecomunicații),
transmițătoare (telecomunicații), comutatoare de
telecomunicații, software antivirus descărcabil
pentru calculatoare, software descărcabil
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
instrumente de monitorizare, hardware pentru
server de acces la rețea, aparatură de transmisie
prin satelit, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software descărcabil
pentru învățare automată, software descărcabil
pentru realitate virtuală și augmentată.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07986

(111)183725

06/11/2021
SYNAPTECH SERVICES SRL,
STR. PRINCIPALA NR. 678C, AP.
9, JUDETUL MURES, CRISTESTI,
547185, MUREȘ, ROMANIA

smsadvert
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006961 din
data 06.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “smsadvert“.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.05; 26.04.16
(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#ff542c, #ff6333, #ff4626), gri (HEX
#999999)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07993

(111)183714

08/11/2021
TÜNVERAI TECH SRL,
STR.ALBINELOR, NR 2,AP 4/LL,
ORAS:ODORHEIUL SECUIESC,
JUDET HARGHITA, HARGHITA,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

mrFoc

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Cutii pentru tacâmuri, seturi de tacâmuri,
cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri din metale
prețioase, tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, tocătoare de carne (satâre),
tocătoare, neelectrice, pentru usturoi, mașini de
tocat, acționate manual, tocătoare de legume
(unelte manuale), tocătoare de carne (unelte
manuale).
11. Arzătoare de gaz, arzătoare, arzătoare
cu gaz, arzătoare pe combustibil solid, arză
toare fixe pentru preîncălzire, arzătoare fixe
pentru încălzire, arzătoare portabile pe gaz,
arzătoare, boilere și încălzitoare, arzătoare
pentru instalații de încălzit, arzătoare fixe
folosite după încălzire, arzătoare fixe cu aer
comprimat, dispozitive de comandă pentru
arzătoare, capace pentru arzătoare de plite,
arzătoare pe gaz de uz industrial, capace
de arzătoare pentru plite pe gaz, arzătoare
fixe folosite la punctele de conectare prin
fuziune, dispozitive de reglare care constituie
componente ale arză toarelor cu gaz, dispozitive
de reglare care constituie componente ale
arzătoarelor cu combustibil, aparate pentru gătit,
instalații pentru gătit, filtre reglabile de grăsime
cu deflectoare căptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
hote de extracție a aerului folosite împreună
cu mașinile de gătit, mașini electrice de gătit
sub presiune cu autoclave de uz casnic, plite
de gătit pe bază de ulei (de uz casnic), plite
de gătit japoneze cu cărbune, de uz casnic
(shichirin), aprinzătoare cu impuls pentru mașini
de gătit cu gaz, mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), mașini de gătit (de tipul
cuptoarelor, plitelor etc.), cuptoare de gătit cu
gaz (de uz casnic), incălzitoare non electrice
pentru gătit, de uz casnic, hote pentru extragerea
vaporilor pentru aparate de gătit, cuptoare ce
utilizează câmpurile de radiofrecvență pentru
gătit, grătare pentru gătit alimentate cu energie
solară, plite electrice de gătit, de uz casnic,
mașini de bucătărie (pe gaz) pentru gătit, vase de
gătit electrice pentru scopuri industriale, aparate
electrice de gătit de uz casnic, grătare alimentate
cu gaz (aparate de gătit), cuptoare electrice de
gătit, de uz casnic, mașini electrice de gătit
la temperaturi mici, mașini de gătit cu gaz și
electrice, sobe de gătit cu recipiente pentru gaz,
mașini de gătit cu suprafețe emailate vitroase,
mașini electrice de gătit tăiței ramen, aparate
electrice de gătit cu aburi, aparate generatoare
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de fum pentru gătit, oale de gătit sub presiune,
electrice, aparate electrice de gătit în vid, hote
aspirante pentru mașini de gătit, plăci circulare
de încălzire pentru gătit, aparate lectrice pentru
gătit cu aburi, oale cu abur electrice pentru gătit,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
cuptoare de gătit de uz omercial, aparate pentru
gătit în aer liber, seturi de fondue (aparate de
gătit), cuptoare pentru gătit de uz casnic, frigări
(componente ale aparatelor de gătit), aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, generatoare de
fum pentru gătit, mașini de gătit pe gaz, mașini
de gătit cu gaz, aparate de gătit cu gaz, grătare
electrice (aparate pentru gătit), aparate de gătit
pentru bucătărie, aparate de gă tit cu gaz
prevăzute cu grătare pentru gătit, dispozitive de
gătit cu fum, aparate de gătit cu abur, aparate
cu gaz pentru gătit, aparate pentru gătit cu
gaz, gătit (aparate și instalații de găti, aparate
și instalații de gătit, mașini industriale de gătit
orez, aparate de gătit cu grătare, cuptoare cu
microunde pentru gătit, mașini electrice de gătit
orez, oale de gătit, electrice, oale pentru gătit
electrice, grătare (aparate de gătit), cuptoare
electrice de gătit, mașini de gătit electrice, mașini
electrice de gătit, grătare (aparate pentru gătit),
mașini de gătit multifuncționale, aparate electrice
de gătit, instalații industriale de gătit, plăci de
gătit electrice, autoclave, electrice, pentru gătit,
cuptoare industriale pentru gătit, oale electrice
de gătit, oale de gătit electrice, mașini de gătit
orez, mașini pentru gătit kebab, plite de gătit
încastrate, plite de gătit multiple, ustensile de
gătit electrice, tigăi de gătit electrice, grătare
pentru gătit, cuptoare pentru gătit, plite de gătit,
mașini de gătit, sobe pentru gătit, ansambluri de
gătit, plite pentru gătit, plite, plite combinate, plite
încorporate, plite domestice, plite electrice, plite
cu gaz, plite pentru gătire, plite cu inducție, plite
pentru uz casnic, plite pentru a găti, plite electrice
pentru grătare, plite electrice cu inducție, plite
electrice pentru încălzirea mâncării, plite cu gaz
cu flăcări tip panglică, plăci ceramice
comercializate ca piese pentru plite, plite cu
inducție electromagnetică (de uz casnic), plite cu
inducție electromagnetică de uz industrial, plite
cu gaz cu flăcări în formă rotativă.
21. Ustensile de bucătărie, recipiente pentru
bucătărie, forme pentru bucătărie, forme de
bucătărie, bureți pentru bucătărie, hote de
bucătărie, vase de bucătărie, vase pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, șervete de
bucătărie, grătare neelectrice pentru bucătărie,
broșete (ustensile de bucătărie), șpacluri
(ustensile de bucătărie), mixere neelectrice de
bucătărie, tăvi turnante (pentru bucătărie), bureți
abrazivi pentru bucătărie, teluri de bucătărie

(neelectrice), set recipiente de bucătărie, spatule
(ustensile de bucătărie), forme (ustensile
de bucătărie), suporturi pentru ustensile de
bucătărie, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, produse
din ceramică pentru bucătărie, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), mojare pentru utilizare
în bucătărie, pisăloage pentru utilizare în
bucătărie, suporturi pentru hârtie de bucătărie,
distribuitoare de hârtie de bucătărie, suporturi
pentru hârtia de bucătărie, ustensile de
bucătărie din silicon, ustensile casnice și de
bucătărie, spatule pentru utilizare în bucătărie,
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice),
dozatoare de aluat pentru bucătărie, tăvi de
decongelare pentru bucătărie, coșuri din
sârmă (ustensile de bucătărie), ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, prese de
usturoi (ustensile de bucătărie), separatoare
de ouă (ustensile de bucătărie), produse de
fragezire (ustensile de bucătărie), dispozitive
de măcinat de bucătărie, neelectrice, oale cu
presiune (vase de bucătărie), forme din
aluminiu (ustensile de bucătărie), linguri de
amestecat (ustensile de bucătărie), seturi
portabile de bucătărie pentru excursii, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, polonice de
bucătărie cu fund plat, linguri de spumă
(instrumente neelectrice pentru bucătărie),
discuri abrazive pentru utilizare în bucătărie
(curățare), articole de bucătărie pentru
controlarea curgerii lichidelor, borcane de
bucătărie
(nu din metale prețioase),
instrumente abrazive
pentru utilizare în
bucătărie (curățare), prese
de
tortilla,
neelectrice (ustensile de bucătărie), utensile
de
bucătărie,
nu din metale prețioase,
polonice (ustensile de menaj sau de
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie, linguri pentru gătit și servit
(ustensile de bucatarie), capace de uz
universal pentru recipiente
de
bucătărie,
bureți abrazivi de ucătărie sau de uz casnic,
aparate de zdrobit pentru utilizare în
bucătărie, neelectrice, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie,
ustensile
de
bucătărie,
cu excepția
furculițelor, cuț itelor și
lingurilor, tăvi de
tacâmuri,
servicii de masă din porțelan
chinezesc (excluzând tacâmurile), ceaune de
fontă, ibrice japoneze din fontă, non-electrice
(tetsubin), vase, vase întinse, vase ignifuge,
vase adânci, vase ramekin, vase pentru
condimente, vase pentru gratinare, vase
pentru sos, vase din lut, capace pentru
vase, vase
pentru
amestecare, bureți
pentru vase, vase de ceramică, vase pentru
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cuptor, vase din ceramică, vase pot pourri,
vase pentru muștar, picurătoare pentru vase,
vase pentru prăjit, vase pentru unt, vase pentru
copt, vase pentru sufleu, vase de lut, vase
de bijuterii, vase pentru servit, vase pentru
păstrarea usturoiului, boluri din plastic (vase),
vase pentru scurs salata, lavete de spălat vase,
vase pentru tajine, neelectrice, suporturi pentru
uscarea vaselor, vase domestice termoizolate
din porțelan, vase pentru cuptoare cu microunde,
vase pentru gătit din aluminiu, vase domestice
termoizolante de sticlă, vase din cositor pentru
brutărie, vase din sticlă pentru fructe, vase
pentru copt din aluminiu, vase pentru copt
din ceramică, vase de copt din porțelan,
vase pentru copt din sticlă, vase de așezat
în mijlocul meselor, capace izolante pentru
farfurii și vase, vase deuz casnic termoizolate
de ceramică, vase de metal pentru preparat
înghețată si băuturi reci, vase de făcut
floricele de porumb la cuptor cu microunde,
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
vase pentru copt la cuptor și servit la masă,
vase
neelectrice
pentru
prepararea
alimentelor în baie de aburi, vase non-electrice
pentru servirea cafelei, din metale prețioase,
suporturi pentru așezat vasele fierbinți pe masă,
veselă, caserole (veselă), servicii (veselă),
platouri (veselă), veselă pentru
servit,
suporturi pentru veselă, veselă din ceramică,
veselă pentru picnic, veselă din sticlă, servicii
de ceai (veselă), farfurii din plastic (veselă),
servicii de cafea (veselă), servicii pentru picnic
(veselă), pahare (veselă de băut), veselă
(ustensile de uz casnic), veselă, nu din metale
prețioase, pahare fără picior (veselă pentru
băut), veselă, altele decât cuțite, furculițe și
linguri, veselă, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, tocătoare, plăci de tocat, tocătoare pentru
brânză, suporturi pentru tocătoare, tocătoare
din lemn (ustensile), mașini de tocat carne
neelectrice, articole pentru gătit și pentru servit
masa, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
săculețe pentru gătit, altele decât pentru
cuptorul cu microunde, oale de gătit pentru
utilizare în cuptoare cu microunde, linguri plate
pentru orez gătit, în stil japonez (shamoji), pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, linguri în
stil japonez pentru orez gătit (shamoji), spatule
pentru orez (linguri pentru servit orez gătit),
oale și tigăi pentru gătit (non-electrice), broșete
pentru a fi utilizate la gătit, proțapuri (altele
decât piesele aparatelor de gătit), aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, aale de gătit sub
presiune, neelectrice, borcane pentru grăsime
de gătit, goale, vase non-electrice de gătit orez,

vase de gătit din hârtie, aparate pentru gătit
cușcus, neelectrice, aparate de gătit sub vid,
tigăi non-electrice de gătit, gamele (recipiente
pentru gătit orez), linguri pentru gătit și servit,
oale de gătit sub presiune, coșuri pentru gătit
cu aburi, autoclave, neelectrice, pentru gătit,
grătare (ustensile pentru gătit), tigăi întinse
pentru gătit, broșete (aparate pentru gătit),
ustensile de gătit, neelectrice, oale de gătit,
forme pentru gătit.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuțite de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit.
37. Ascuțire de cuțite de bucătărie, instalare de
dulapuri de bucătărie, reparații de mobilier de
bucătărie, instalare de aparate de bucătărie,
instalare de echipament de bucătărie, reparare
de vase adânci (de bucătărie), întreținere,
service și reparare de aparate de menaj și
de bucătărie, întreținere și reparații pentru
arzătoare, reglarea arzătoarelor pe combustibil
lichid, furnizare de informații privind repararea
sau întreț inerea arzătoarelor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de aparate și instalații non-electrice de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea oalelor și cratițelor de gătit, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de gătit
non-electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de gătit,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit electrice, reparații sau întreținere de aparate
de gătit de uz industrial, reparare sau întreținere
de aparate și instalații de gătit, reparații de
plite non-electrice pentru gătit, întreținere de
plite non-electrice pentru gătit, reparare sau
întreținere de aparate de gătit, instalare de
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aparate de gătit comerciale, reparare de aparate
de gătit, instalare de aparate de gătit.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07996

(111)183534

08/11/2021
COOPERATIVA AGRICOLA
TRANSILVANIA COOPERATIVA
AGRICOLA, SAT SARADIS, NR.
31, COMUNA FELEACU, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

TRANSILVANIA
COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ 2017
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1007558 din
data 15.03.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii:
TRANSILVANIA, COOPERATIVĂ AGRICOLĂ.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 02.01.02;
02.01.04; 27.07.25; 26.11.05

(591)

Culori revendicate: albastru (HEX
#103B49), portocaliu (HEX #6C3O1E),
verde (HEX #737144), alb (HEX
#F1EDD1)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate si inlocuitori, produse
lactate tartinabile, smântână (produse lactate),
inlocuitori de smantana, produse tartinabile
lactate cu conținut redus de grăsimi, unt,
inlocuitori de unt, unt de arahide, de cocos,
de seminte, de migdale, preparate din alune,
cu plante aromatice, unt din diferite nuci sub
forma de praf, unt din fructe oleaginoase sub
forma de pudra, lapte, înlocuitori de lapte, nu
pe baza de produse lactate, kefir (băutură din
lapte), lapte ecologic, lapte de soia, de orez,
de cocos, de migdale, de arahide, de ovaz, din
boabe de soia, de canepa destinate utilizarii ca
inlocuitor de lapte, fermenti de lapte pentru uz
culinar, inlocuitori de lapte pe baza de plante,
frisca vegetala, inlocuitori de oua, inlocuitori de
branza, extracte vegetale pentru alimente, carne
si produse din carne, carne de porc, carne de
vita, carne de curcan, carne de manzat, carne
de pasare, carne de rata, produse din carne
congelata, produse din carne preparate, produse
din carne de miel, concentrat din carne de vacă,
conserve de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, inlocuitori de carne pe bază
de legume.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal/ produse reziduale din cereale
pentru consum animal, germeni de grâu pentru
consum animal.
35. Asistenta in afaceri, management şi servicii
administrative, comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de intermediere
comerciala, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere de contracte
(pentru terti), servicii de intermediere in achizitii,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de intermediere comercială si
de afaceri referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 29, 31 (cu excepţia
transportului lor), permiţand consumatorilor să le
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vadă şi să le cumpere comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizare de
informații comerciale referitoare la industria
agricolă, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata si cu amanuntul în legătură cu
preparatele si articolele veterinare.
40. Prelucrarea laptelui, prelucrarea laptelui
vegetal, prelucrarea materiei prime alimentara
destinata utilizarii in productie, servicii de
prelucrare de branzeturi si branzeturi vegetale, si
anume afinare, maturare si invechire.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane,
evenimente de degustări în scopuri educative,
servicii agricole, servicii de consultanță în
sectorul agricol, consiliere in domeniul agricol,
cultivare agricola, ferme agricole, servicii de
informare în sectorul agricol.
44. Servicii agricole si veterinare, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură, creşterea
animalelor, ingrijirea animalelor, distrugerea
ierburilor daunatoare, controlul daunatorilor
si parazitilor pentru agricultura, cvacultura,
horticultura si silvicultura, cultivarea plantelor,
furnizare de informatii in domeniul veterinar,
asistenţă veterinară, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183686
08/11/2021
DAN MARANDUC, STR.
PLATANILOR NR. 7, SC. B, ET. 2,
AP. 9, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
M 2021 08011

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

(540)

ETHIC
(531)

Clasificare Viena: 03.03.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Burgeri din legume, produse din legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, dulcețuri, fructe preparate,
pastă de fructe, cremă de fructe, piureuri de
fructe, fructe conservate, conserve de fructe,
fructe în conservă, fructe feliate, la conservă,
fructe la borcan, jeleuri de fructe, legume
procesate, legume conservate, conserve de
legume, jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri,
paste de fructe și legume, gemuri, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, legume
conservate (în ulei), legume congelate, legume
gătite, legume uscate, legume sărate, legume
în saramură, conserve cu legume, chipsuri
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
produse tartinabile pe bază de legume, fructe
deshidratate, fructe, gătite, fructe congelate,
fructe uscate, cipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, jeleuri comestibile, compoturi, paste
de fructe și legume, mâncăruri preparate din
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înlocuitori de pește, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, supe de legume,
salate de legume, antreuri pe bază de legume,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi
comestibile, înlocuitori de carne, înlocuitori de
brânză, înlocuitori de ouă, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de carne de pasăre, înlocuitori de lapte
pe bază de plante, înlocuitori de carne pe bază
de legume, carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate.
30. Alimente semipreparate și snack-uri,
sandvișuri, hot dog (sandvișuri), sandvișuri
care conțin hamburgeri, sosuri (condimente),
sandvișuri cu legume, sandvișuri încălzite la
grill, lipie, hamburgeri (sandvișuri), sandvișuri
care conțin salată, produse de brutărie,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie), produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie din
fructe, produse de cofetărie care conțin gem,
torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie din legume și carne, produse
de patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de
turtă dulce, napolitane, clătite, torturi vegane,
înghețată vegană.
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de fast-fooduri, servicii de restaurante fastfood, 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,
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).
───────

(111)183505

(210)
(151)
(732)

M 2021 08033

(740)

S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL. M106,
SC. 4, ETAJ 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/11/2021
RALUCA-GEORGIANA TATU,
STR. RÂMNICU VÂLCEA NR.
8, ET. 5, AP. 508, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

24beauty
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, 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 păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, prezentare de produse în scop publicitar
sau comercial, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare
de materiale publicitare online, distribuire de
eșantioane, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promoționale
pentru clienți, administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activități
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de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, marketing de produse, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scopuri
publicitare, promovarea vânzărilor, publicitate
online, publicitate și marketing, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice, studii
de marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, administrare
a conturilor de vânzări, administrare a
evidențelor comerciale, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea vânzărilor, colectare de date
statistice în scopuri comerciale sau pentru
afaceri, colectare de informații comerciale,
consiliere privind achizițiile, controlul stocurilor
cu ajutorul bazelor de date, demonstrație de
vânzare (pentru terți), furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum, și anume cu privire la
cosmetice, gestiunea stocurilor, închirieri de
spațiu publicitar pe internet, informații despre
vânzarea de produse, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare de date, sistematizare
și management, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
de machiaj, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de inventariere
a stocurilor, servicii de lansare de produse,
controlul computerizat a stocurilor, servicii de
relații cu publicul.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183584
09/11/2021
VIG HEALTH S.R.L., STR.
IZVORUL RECE NR. 3, BL.S14,
SC.A, ET.4, AP.60, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 08044

ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GETVIG. HEALTH
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Furnizare de servicii medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de consultanta legate
de servicii medicale, servicii de furnizare
de informaţii medicale, servicii de informatii
medicale furnizate pe internet, servicii medicale
oferite printr-o reţea de furnizori de servicii
medicale, pe bază contractuală, consultanţă şi
servicii de informaţii despre produse medicale.
───────

───────

356

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08054
(111)183611
15/11/2021
ASOCIATIA DRAGOSTE
DESCULTA, STR. MIHAIL
KOGALNICEANU NR. 27A, JUD.
VASLUI, NEGREȘTI, VASLUI,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183507
15/11/2021
OVIDIU COMAROMI, STR.
LAMINOARELE NR. 3, AP. 6,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 08059

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

(540)

Dragoste Desculta
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. 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 evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, furnizare de informații privind
colectarea de fonduri de binefacere, servicii de
fonduri de binefacere, organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte
de binefacere (pentru terți), servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, servicii filantropice privind donațiile
financiare.
45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile).
───────

UC URBAN cafe by
Ovidiu Comaromi
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de baruri, servicii de bufete cu
autoservire, servicii de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, servicii de pizzerii, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale

357

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

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.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.05.20; 26.01.03
(591) Culori revendicate: roz, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Torturi, prăjituri și produse de patiserie și
cofetărie.
41. Ateliere de formare în domeniul produselor
de patiserie și cofetărie (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08062

(111)183594

10/11/2021
INTERCORP HOLDINGS S.A.,
STR. SPATAR PREDA BUZESCU
NR. 1A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(111)183640
11/11/2021
IOANA MARIA GEORGESCU,
STR. TIMISOARA NR. 4, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

M 2021 08061

IMMO-BLOCK
WHERE EXPENSIVE
BECOMES ACCESSIBLE
(531)

LIRIO Artisan Bakery
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009641 din data
04.04.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “Artisan Bakery“.

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.07.25
(591) Culori revendicate: auriu, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. 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, computere și dispozitive periferice
pentru computere, programe de calcul, pachete
de software, pachete de software și software,
descărcabile, pentru utilizare în domeniul digital.
36. Investirea fondurilor, servicii de garanție,
agenții imobiliare, agenții de încasare a
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creanțelor, colectarea chiriilor, transfer electronic
de fonduri, analiză financiară, consultații în
domeniul financiar, managementul financiar
al plăților de rambursare pentru alte
persoane, servicii de finanţare, servicii de
investiţii, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, estimări financiare pentru costuri
de reparații, management financiar, servicii
fiduciare, consultanță în domeniul asigurărilor,
administrare de clădiri cu locuințe.
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 consultanță în materie de tehnologie a
informației, consultanță în domeniul tehnologiei
telecomunicațiilor, în materie de design web,
inginerie, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, audit în
domeniul energiei, expertize tehnice, crearea și
întreținerea site -urilor web pentru terți, design
grafic, planificare urbanistică, efectuare de studii
de proiecte tehnice, consultanță tehnologică,
inchirierea de programe informatice. servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, furnizarea de solutii
digitale, tehnoloogie blockchain.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08063

(111)183593

10/11/2021
INTERCORP HOLDINGS SA,
STR. SPATAR BREDA BUZESCU
1A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.01
(591) Culori revendicate: negru (HEX #,
auriu(HEX #957A48), maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. 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, computere și dispozitive periferice
pentru computere, programe de calcul, pachete
de software, pachete de software și software,
nedescărcabile, pentru utilizare în domeniul
digital.
36. Investirea fondurilor, servicii de garanție,
agenții imobiliare, agenții de încasare a
creanțelor, colectarea chiriilor, transfer electronic
de fonduri, analiză financiară, consultații în
domeniul financiar, managementul financiar
al plăților de rambursare pentru alte
persoane, servicii de finanţare, servicii de
investiţii, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, estimări financiare pentru costuri
de reparații, management financiar, servicii
fiduciare, consultanță în domeniul asigurărilor,
administrare de clădiri cu locuințe.
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 consultanță în materie de tehnologie a
informației, consultanță în domeniul tehnologiei
telecomunicațiilor, în materie de design web,
inginerie, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, audit în
domeniul energiei, expertize tehnice, crearea și
întreținerea site -urilor web pentru terți, design
grafic, planificare urbanistică, efectuare de studii
de proiecte tehnice, consultanță tehnologică,
inchirierea de programe informatice. servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, furnizarea de solutii
digitale, tehnoloogie blockchain.
───────

STO ARENA
BLOCKCHAIN BRIDGE
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08067

(111)183622

10/11/2021
HIGH A & M SECURITY, STR.
SAMUIL SAGOVICI, NR. 54,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule.
───────

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(111)183563
10/11/2021
DELLOS INTERNATIONAL
CO., LTD., 32-46, DWAENI-GIL,
HEUNG-EOP-MYEON, WONJUSI, GANGWON-DO, WONJU-SI,
REPUBLICA COREEA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08070

(740)

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN- CONSILIERE
IN PI SRL, STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 18, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

(540)

(540)

HIGH A & M SECURITY CCTV
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1007924 din
data 17.03.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: CCTV.

(531)

Dellos

Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.13;
26.03.23
(591) Culori revendicate: verde, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comenzi
online.
37. Instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de dispozitive de securitate
pentru echipamente sub presiune, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, întreținere și reparare
de instalații de securitate, instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
întreținere și service de alarme de securitate,

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.01.03
(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe în conservă, conserve de legume,
vinete (conservate), cartofi (conservați), cartofi
dulci (conservați), piper roșu (conservat),
germeni de fasole Mungo (bindaetteok),
morcovi (conservați), usturoi (conservat), ridichi
(conservate), varză chinezească (conservată),
ardei
grași
(conservați),
salată
verde
(conservată), trufe (conservate), ciuperci
de pin (conservate), spanac (conservat),
anghinare (conservată), varză (conservată),
ceapa (conservata), castraveți (conservați),
brusture (conservat), ginseng (conservat), perilla
(conservată), muguri de bambus (conservați),
germeni de fasole (conservați), roșii în conservă,
pastă de tomate la conservă, ceapă galeză
(conservată), pătrunjel (conservat), fasole verde
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(conservată), cuișoare (conservate), tofu, lapte
din boabe de soia, fructe kaki (conservate),
curmale chinezești (conservate), căpșuni
(conservate), lămâi (conservate), pepeni galbeni
(conservați), gutuie chinezească (conservată),
mandarine (conservate): banane (conservate),
pere Bartlett (conservate), castane (conservate),
pere (conservate), piersici (conservate), mere
(conservate), caise (conservate), pepeni
verzi (conservați), avocado (conservat), pere
asiatice (conservate), cireșe (conservate),
portocală (conservată), nuci de gingko
(conservate), prune (conservate), grapefruit
(conservat), semințe de pin (conservate),
pepeni orientali (conservați), kiwi (conservat),
ananași (conservați), papaia (conservată),
struguri (conservați), nuci (conservate), ouă,
lapte fermentat, lapte praf (cu excepția celui
pentru copii), lapte bătut, lapte de capră, lapte
de oaie, lapte deshidratat, iaurt, lapte, băuturi
pe bază de bacterii din acid lactic, băuturi pe
bază de acid lactic, zer, brânză, chefir (băutură
din lapte), lapte condensat, kumis (băutură din
lapte), smântână, frișcă, unt, cremă de unt,
anșoa (nu vii), caracatiță (nu vie), creveti (nu vii),
somon (nu viu), calmari (nu vii).
32. Nectar de fructe (fără alcool), suc de
portocale, sucuri de mere (băuturi), băuturi
pe bază de suc de ananas, băuturi cu suc
de struguri, suc de tomate (băutură), sucuri
de mango, sucuri de pere, suc de banane,
suc de căpșuni, sucuri de piersici, amestec
de sucuri (băuturi), sucuri de cireșe, suc de
guava, sucuri de aloe, ape minerale (băuturi),
extracte din hamei pentru fabricarea berii, nectar
de orez nefiind înlocuitori de lapte (băuturi),
prafuri utilizate la prepararea băuturilor pe
bază de fructe, extracte din fructe, lapte de
arahide nefiind înlocuitori de lapte (băuturi
nealcoolice), limonade, siropuri pentru limonadă,
sucuri de mandarine, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, pastile pentru băuturi
gazoase, nectar de fructe (fără alcool), băuturi
aperitive fără alcool, cocktailuri (nealcoolice),
băuturi nealcoolice (soda pop), apă Seltzer, apă
gazoasă, sirop de migdale, lapte de migdale
nefiind înlocuitori de lapte ( băutură), băuturi
izotonice, suc de portocale, băuturi pe bază de
zer, Sarsaparilla (băutură nealcoolică), șerbeturi
(băuturi), pudră de ginseng, extract de ginseng,
sucuri de ginseng (băuturi), băutură răcoritoare
din ghimbir, sirop de cafea, sirop de cola, apă
gazoasă (sifon), produse pentru fabricarea de
sifon, must de struguri, apă îmbuteliată, apă
minerală (băuturi), bere, must de bere, bere
brună, bere sintetică, bere neagră.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183540
10/11/2021
FICOSTA SYNTEZ EAD,
BULEVARD MADARA NR. 48,
SHUMEN, BULGARIA
M 2021 08092

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

Mr. Stix
(531)

Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.06; 09.03.13
(591) Culori revendicate: galben, alb,
negru,gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Găluște din cartofi, fulgi de cartofi, cartofi
procesați, gustări din cartofi, chipsuri de cartofi.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08102
(111)183490
10/11/2021
TRADEX - TRANSFER
AFACERI SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR. 18-20, BL.
1K, SC. D, BIROUL 37, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183641
11/11/2021
S.C. AGRINVEST S.R.L., SOS.
BRAILEI, NR. 9, ETAJ 2 SI 3,
JUDEŢ BUZĂU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA
M 2021 08105

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(540)

Agrinvest Bio
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1009532 din
data 01.04.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ” Bio”.

TradeX
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil pentru transferul
afacerilor.
35. Analiza afacerilor comerciale, evaluarea
oportunitatilor de afaceri, consultanta in afaceri,
analiza tendintelor de afaceri, consiliere in
afaceri privind achizitiile, consultatii cu privire
la cesionarea afacerilor, promovarea afacerilor,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terti, intermediere de contracte comerciale si
economice pentru terţi.
36. Servicii de brokeraj, consultanta financiara
privind cumpararea si vanzarea de afaceri.
41. Cursuri de brokeraj de afaceri.
42. Elaborare de software pentru transferul
afacerilor.
45. Servicii de consultanta juridica pentru
afaceri.
───────

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 05.03.11; 29.01.03
Culori revendicate: verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Îngrasaminte pentru agricultura, medii de
creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
acid formic, acizi pentru uz agricol, acoperire
de suprafață cu humus, activatori pentru
compost, adezivi de uz agricol pentru
combaterea dăunătorilor, adezivi stratificați de
uz agricol pentru combaterea dăunătorilor,
aditivi biologici pentru transformarea recoltelor
în compost, aditivi biologici pentru transformarea
vegetației în furaje, aditivi biologici pentru
transformarea vegetației în nutrețuri, aditivi
chimici pentru fungicide, aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi pentru plantare pentru
facilitarea înrădăcinării, aditivi pentru soluri,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), aditivi pentru
însilozare (conservanți), adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, adjuvanți chimici folosiți
în horticultură, adjuvanți chimici folosiți în
silvicultură, agenți activi de suprafață pentru
sol, folosiți pentru a stimula mișcarea uniformă
a apei în sol, agenți biostimulanți fiind
hormoni pentru plante, agenți biostimulanți
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fiind preparate nutritive pentru plante, agenți
chimici tensioactivi pentru utilizare în agricultură,
agenți chimici tensioactivi pentru utilizare în
horticultură, agenți chimici tensioactivi pentru
utilizare în silvicultură, agenți de umidificare
pentru gazon, substanțe cleioase pentru
arboricultură, amoniac anhidru, amestecuri de
pământ pentru horticultură, amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
însilozarea fânului (altele decât cele de uz
veterinar), amestecuri de produse chimice și
microorganisme pentru sterilizarea compostului,
agenți naturali și sintetici pentru creșterea
plantelor, agenți nutritivi pentru alge, agenți
nutritivi pentru flori, agenți nutritivi pentru plante,
agenți pentru ameliorarea solului (cu excepția
celor pentru sterilizare), produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor),
alcalii volatile de uz industrial (amoniac), alcaloizi
de uz agricol, alge marine (îngrășăminte),
amelioratori de sol, amelioratori de sol de
uz agricol, amelioratori de sol de uz horticol,
amestecuri de compost din material pe bază
de minerale sub formă de particule, amestecuri
de compost îmbogățite cu substanțe organice,
amestecuri de concentrate bacteriene care
se adaugă la însilozare (altele decât cele
de uz medical și veterinar), amestecuri de
gaz folosite în agricultură, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite
ca îngrășăminte în horticultură, amestecuri
de produse chimice și materiale naturale
utilizate ca îngrășăminte agricole, amestecuri
de produse chimice și microorganisme pentru
creșterea valorii nutriționale a furajelor (altele
decât cele de uz veterinar), amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
fertilizarea compostului, cărbune de lemn folosit
în domeniul horticulturii, cărbune de lemn
folosit pentru îmbunătățirea solului, clorat de
sodiu, clei pentru altoirea arborilor, cianamidă
calcică (îngrășământ), calcar granulat de
uz agricol, calcar pulverizat de uz agricol,
carbolineum pentru protecția plantelor, ceară
pentru altoit, ceară preparată pentru altoirea
copacilor, cianamide de calciu, borhot de bere
(îngrășământ), bioxalat de potasiu, biostimulante
pentru plante, biofertilizatori destinați utilizării la
tratarea solului, biofertilizatori destinați utilizării
la tratarea semințelor, articole din polimer pentru
stocarea lichidelor, folosite în silvicultură, baze
fertilizate realizate din lână minerală pentru
creșterea plantelor, biofertilizatori, biofertilizatori
cu azot, argilă expandată pentru culturi
hidroponice (substrat), arseniat de plumb,
arsenic, articole din polimer pentru stocarea

lichidelor, folosite în agricultură, articole din
polimer pentru stocarea lichidelor, folosite
în horticultură, făină de oase (îngrășământ),
fertilizante complexe, fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, extracte de alge marine folosite
ca fertilizant, extract de alge utilizat ca stimulator
de creștere pentru plante, etilenă, emulgatori
folosiți în industria procesării nutrețurilor, digestat
organic (îngrășământ), defolianți, culturi de
microorganisme folosite la fermentarea furajelor
însilozate, culturi bacteriene de uz agricol, criolit,
conservanți pentru plante, conservanți pentru
flori tăiate, compuși pentru ghivece, compoziții
pentru îngrășăminte, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, compost în formă solidă, compost
în formă lichidă, compost pentru medii de
cultură horticole, compost din frunze, compost
organic, compost pe bază de alge marine,
compost de câmp (îngrășământ), compost care
conține antioxidanți, halogeno-silan organic,
găinaț de pui fermentat folosit ca îngrășământ,
gunoi de grajd provenit de la oi folosit ca
îngrășământ, gunoi de grajd, guano, granule
pentru reținerea apei folosite la hrănirea rădăcinii
capilare a plantelor, gips folosit ca îngrășământ,
ghivece de turbă pentru horticultură, gene
obținute prin biotehnologie destinate fabricării
de semințe agricole, gene de semințe pentru
producția agricolă, gaze folosite în silvicultură,
gaze folosite în horticultură, fosfați folosiți în
industria furajeră, fosfați (îngrășăminte), fosfat
lichid pentru aplicare foliară pe culturile horticole,
fosfat lichid pentru aplicare foliară pe culturile
agricole, fosfat de fier, fosfat de calciu, fibre
de piatră folosite în silvicultură, fibre de piatră
folosite în horticultură, fibre de piatră folosite în
agricultură, fertilizatori pentru plante, fertilizatori
lichizi, fertilizanți pentru pământ, fertilizanți de
faină de pește, îngrășământ pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășământ pe bază de
nitrat de sodiu, îngrășământ marin, îngrășământ
foliar, îngrășământ din mangan, îngrășământ
cu superfosfat de calciu, îngrășământ cu sulfat
de amoniu, îngrășământ cu silicat de calciu,
îngrășământ cu potasiu calcinat, îngrășământ
cu nitrat de amoniu, îngrășământ cu clorură
de amoniu, îngrășăminte conținând azot și
magneziu, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
azotate, îngrășăminte artificiale, îngrășăminte
anorganice,
îngrășăminte,
îngrăşăminte
biologice non-chimice, ingrășământ mineral,
humus, produse chimice pentru horticultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, hormoni pentru stimularea
maturării fructelor, hormoni pentru plante
(fitohormoni), hormoni pentru accelerarea
maturării fructelor și legumelor, hemiceluloză,
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îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
în
stare
solidă,
îngrășăminte
pentru
grădină, îngrășăminte pentru agricultură
din alge marine, îngrășăminte pe bază
fosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfat triplu, îngrășăminte pe bază de
superfosfat dublu, îngrășăminte pe bază de
rumeguș, îngrășăminte pe bază de potasiu,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte organice, îngrășăminte
obținute prin tratarea deșeurilor cu râme,
îngrășăminte naturale realizate din componente
marine, îngrășăminte naturale, îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
hidroponice,
îngrășăminte fără clor, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere rapidă, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, îngrășăminte din compuși
de nitrogen, îngrășăminte de grădină cu
eliberare controlată, îngrășăminte cu sulfat
de potasiu, îngrășăminte cu microorganisme
adăugate, îngrășăminte cu clorură de potasiu,
învelișuri din semințe (fertilizanți), înlocuitori
lichizi pentru îngrășăminte, înlocuitori de sol,
îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte sub formă de humus utilizate
pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrășăminte pentru uz casnic,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru plante de
interior, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
(soluții) cu eliberare lentă, mănunchiuri de
fibre minerale folosite ca mediu de dezvoltare
anorganic pentru plante, medii de creștere
pentru plante, materiale plastice sub formă
de pulbere, lichid sau pastă, materiale pentru
îmbunătățirea solului, materiale fibroase utilizate
ca îngrășăminte, materiale de propagare (medii
de cultură), material fibros folosit ca agenți
pentru îmbunătățirea solului, mastic pentru
umplerea cavităților arborilor (arboricultură),
clorură de magneziu, kainit, inoculanți biologici,
alții decât cei de uz medical, inhibitori de
germinație (agenți antigerminativi), pământ de
ghiveci ecologic, peroxid de calciu folosit
în silvicultură, peroxid de calciu folosit în
horticultură, peroxid de calciu folosit în
agricultură, perlit folosit în horticultură, oțet de
lemn (acid pirolignos), oligoelemente folosite în
horticultură, oligoelemente folosite în agricultură,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
plante, nutrienți pentru plante folosite în acvarii,
nitrobacterii pentru utilizare în acvacultură, nitrat

de calciu, nitrat de amoniu, negru de fum
de uz industrial sau agricol, mulci pentru
îmbogățirea solului în mediile horticole, mulci
pentru îmbogățirea solului în mediile agricole,
mulci pentru îmbogățirea solului (îngrășământ),
molibdat de sodiu, microorganisme pentru
distrugerea de toxine (nu de uz medical),
microorganisme folosite la stimularea creșterii
plantelor, micronutrienți pentru aplicare pe
culturi, medii de dezvoltare horticole, medii de
cultură realizate din praf de fibră de nucă
de cocos, medii de cultură de mucegai, cu
substrat de turbă, medii de cultură, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii
produselor
horticole,
preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor agricole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru reglarea creșterii
produselor horticole, preparate pentru hrănirea
plantelor, preparate minerale folosite ca
alimente nutritive pentru plante, preparate
microbiene inoculabile, altele decât cele de uz
medical, preparate fertilizate din lână minerală
pentru creșterea plantelor, preparate chimice
pentru tratarea solului, preparate chimice
pentru tratarea semințelor, preparate chimice
pentru prevenirea bolilor la cereale, preparate
bacteriologice folosite în silvicultură, preparate
bacteriologice folosite în horticultură, preparate
bacteriologice folosite în agricultură, preparate
bacteriene folosite în silvicultură, preparate
bacteriene folosite în horticultură, preparate
antigerminative pentru legume, prepararea
semințelor pentru conservare, praf de sânge
(îngrășământ), potasă, potasiu, polimeri utilizați
la fabricarea produselor chimice agricole,
peroxizi anorganici folosiți în silvicultură,
peroxizi anorganici folosiți în horticultură,
peroxizi anorganici folosiți în agricultură,
produse chimice pentru îmbunătățirea solurilor
(cu excepția celor sterilizante), produse
chimice pentru îmbunătățirea solurilor, produse
chimice pentru îmbogățirea solului, produse
chimice pentru silvicultură, cu excepția
fungicidelor,
erbicidelor,
insecticidelor
și
paraziticidelor, produse chimice pentru păstrarea
prospețimii florilor tăiate, produse chimice
pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
pentru inhibarea creșterii buruienilor, produse
chimice folosite în silvicultură, produse chimice
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folosite în pesticide, produse chimice folosite în
horticultură (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
folosite în compozițiile de pesticide, produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice folosite în
compozițiile de erbicide, produse chimice
folosite la tratamentul în urma efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la producția de
regulatoare pentru creșterea insectelor, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite ca produse intermediare la fabricarea de
pesticide, produse chimice destinate utilizării în
agricultură, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor de grădină,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenților patogeni,
săruri (îngrășăminte), soluri preparate pentru
germinarea semințelor, soluri preparate, sol
pentru plante, sol artificial pentru cultivarea
plantelor realizat din materiale plastice, sol
artificial pentru cultivarea plantelor realizat
din materiale minerale, sol artificial pentru
cultivarea plantelor, produse pentru conservarea
semințelor, rășini ureo-formaldehidice, pulberi
și preparate organice de ameliorare a solului,
promotori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), produse pentru
îmbunătățirea solului pe bază de fibre de
nucă de cocos, produse pentru îmbunătățirea
solului pe bază de alge marine, produse
pentru îmbunătățirea solului introduse înainte de
însămânțare (altele decât cele pentru sterilizare),
produse pentru îmbunătățirea solului de uz
horticol, produse pentru îmbunătățirea solului
de uz agricol, produse pentru reglarea creșterii
plantelor care conțin microorganisme, produse
pentru conservarea florilor, produse minerale
folosite la creșterea plantelor, produse de
reglare a creșterii plantelor pentru uz agricol,
produse de accelerare pentru compost pe bază
de alge marine, produse chimice utilizate în
procesul de fabricație a insecticidelor, produse
chimice utilizate în industria agrochimică
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice supresoare de
praf pentru utilizare pe cereale, produse chimice
pentru sigilarea rănilor la plante, substanțe
pentru îmbunătățirea solului, substanțe pentru
stabilizarea solului, substanțe pentru reglarea

creșterii plantelor, substanțe pentru pregătirea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru culturile hidroponice (agricultură),
substanțe pentru controlul creșterii plantelor
de apă, substanțe pentru controlul creșterii
algelor acvatice, substanțe pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltelor, substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltei de legume,
substanțe nutritive (îngrășăminte) sub formă
lichidă folosite în agricultură, substanțe de
pregătire a solului, substanțe chimice utilizate
în horticultură, substanțe chimice folosite ca
acoperiri pentru sol, substanțe chimice destinate
utilizării în acvacultură, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, substanțe chelatoare utilizate ca
suplimente pentru frunzișul plantelor, substanțe
chelatoare utilizate ca nutrienți pentru frunzișul
plantelor, strat superior al solului, stimulatori de
creștere a plantelor ce conțin microorganisme,
stimulatori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), stabilizatoare de
sol pentru drumuri, iazuri și lacuri, soluții
nutritive care conțin oligoelemente pentru
plante, soluții de azotat de calciu folosite în
solurile poluate, preparate pentru îmbunătățirea
solurilor, var de uz agricol, uree (îngrășământ),
unguent cicatrizant pentru arbori, tărâțe de
orez (fertilizant), turbă tratată chimic folosită
în horticultură, turbă tratată chimic folosită în
agricultură, turbă sub formă de compost, turbă
pentru cultivarea semințelor, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost, turbă
(îngrășământ), tratamente pentru conservarea
semințelor, surfactanți folosiți în compoziția
pesticidelor agricole, surfactanți folosiți la
fabricarea de hrană pentru animale, suplimente
nutritive din alge pe bază de calciu destinate
utilizării în acvarii, superfosfați (îngrășăminte),
superfosfat dublu sau triplu (îngrășământ), sulfați
feroși folosiți împotriva îngălbenirii frunzelor
plantelor, sulfat de potasiu, sulfat de magneziu,
substraturi pentru utilizare în agricultură,
horticultură și silvicultură, substraturi pentru
plante, substraturi pentru culturi hidroponice
(agricultură), substanțe produse cu ajutorul
ingineriei genetice, folosite în horticultură,
substanțe pentru utilizare în acvacultură
(altele decât cele farmaceutice), substanțe
pentru stimularea creșterii plantelor, zgură
(îngrășăminte), zgura lui thomas (îngrășământ
fosfatic), xilenol, produse chimice pentru
protecția contra bolilor viței de vie.
4. Uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
aditivi (nechimici) pentru fluide hidraulice,
aditivi concentrați (nechimici) pentru lubrifianți,

365

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

aditivi nechimici pentru fluide organice active
destinați modificării caracteristicilor debitului,
aditivi nechimici pentru lichide organice active
pentru a se comporta ca lubrifianți în
circuit, aditivi nechimici pentru lubrifianți, aditivi
nechimici pentru refrigerenți, aditivi nechimici
pentru uleiuri, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
transmisie, aditivi nechimici pentru uleiuri de
tăiere, aditivi nechimici pentru unsori, agenți de
demulare (uleiuri), agenți de demulare sub formă
de uleiuri, agenți de demulare sub formă de
unsoare, agenți de lubrifiere sub formă de pudră
de talc, agenți de lubrifiere sub formă de pulbere
de grafit, agenți de umectare, agenți lubrifianți,
alții decât cei de uz medical, unsoare pentru
arme, atomizoare pentru pornirea motorului,
ceară de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice, ceară de albine pentru utilizare
în fabricarea unguentelor, ceară de carnauba,
ceară de sumac, gazolină, gelatină de petrol
de uz industrial, grafit drept lubrifiant, grafit
lubrifiant, grăsime de origine animală pentru
uz tehnic, ceară pentru curele, ceară pentru
fabricarea de lumânări, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru plăci de wakeboard, ceară
pentru schiuri, ceară pentru skateboarduri, ceară
(materie primă), ceară pentru snowboarduri,
ceară utilizată ca înveliș pentru materiale de
ambalare de produse alimentare, ceară utilizată
în industrie, ceară vegetală, cerezină, ceruri de
uz industrial, compoziții granulate absorbante
pe bază de ulei pentru reținerea picăturilor
vărsate pe pardoseală, compuși pentru
tăierea metalelor, conservanți pentru cauciuc
(unsoare), conservanți pentru metal (uleiuri),
unsori pentru curele, dispersii de parafină
în apă pentru utilizare în impermeabilizarea
panourilor de particule, fluxant (uleiuri), lubrifianți
pentru aparate chirurgicale, lubrifianți pentru
ambutisare adâncă, lubrifianți pe bază de ulei,
lubrifianți folosiți ca uleiuri pentru angrenaje,
lubrifianți de origine agricolă, lubrifianți de
grafit, lubrifianți de foraj, lubrifianți de
conducte, lubrifianți cu pulverizare, lubrifianți cu
proprietăți de curățare, lubrifianți cu conținut
scăzut de aditivi de fricțiune, lubrifianți,
lubrifiant pentru filiere și mașini de filetat,
lichide sub formă de uleiuri, folosite pentru
prelucrarea metalelor, lichide pentru tăiere la
mașină, lichide de ungere, lichide folosite
la prelucrarea metalelor (tăiere), ulei de
lichide de tăiere, lanolină pentru fabricarea
cosmeticelor și pomezilor, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor, lanolină de uz industrial,
lanolină, gudron de huilă, grăsimi neminerale
de uz industrial (nu pentru combustibil), gresanți

de înaltă presiune, lubrifianți pentru utilizare la
cabluri de alimentare, lubrifianți pentru utilizare
la cabluri metalice, lubrifianți pentru utilizare
la cabluri telefonice coaxiale, lubrifianți pentru
utilizare la prelucrarea metalelor, lubrifianți
pentru utilizare la transportatoare, lubrifianți
pentru montarea cauciucurilor pneumatice,
lubrifianți pentru motoare de automobil,
lubrifianți pentru motoarele aeronavelor,
lubrifianți pentru motoarele vehiculelor, lubrifianți
pentru prelucrarea metalelor, lubrifianți pentru
protecția lanțurilor de fierăstraie, lubrifianți
pentru suprafețe metalice, lubrifianți pentru
suprafețe polimerice, lubrifianți pentru mașiniunelte, lubrifianți pentru mașini industriale,
lubrifianți pentru materiale plastice, lubrifianți
pentru lanțuri transportoare care conțin un
inhibitor de coroziune, lubrifianți pentru lanțuri
transportoare care conțin un agent de
dezinfectare, lubrifianți pentru lanțuri de bicicletă,
lubrifianți pentru gresarea vehiculelor, lubrifianți
pentru echipamente agricole, lubrifianți pentru
forajul sondelor de petrol, lubrifianți pentru
automobile, lubrifianți pentru benzi transportoare
care conțin un agent de curățare, lubrifianți
pentru demontarea cauciucurilor pneumatice,
produse pentru îngrijirea curelelor (unsori
pentru curele), produse pentru conservarea
țiglei (uleiuri), produse cu proprietăți lubrifiante,
folosite pentru prelucrarea metalelor, preparate
pentru reducerea frecării prin glisare între
două suprafețe, preparate pentru lubrifierea
îmbinărilor, preparate antiderapante pentru
curele, preparate de impermeabilizare sub
formă de uleiuri pentru sistemele de pornire
a automobilelor, preparate de tăiere pentru
operațiuni de prelucrare a metalelor, preparate
din ulei de soia pentru tratarea antiadezivă a
ustensilelor de bucătărie, preparate penetrante
care constau în principal din uleiuri, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, parafină, ulei de pește necomestibil,
ozocherită (ozocerită), unsori de lubrifiere,
parafine industriale, lubrifianți solizi de uz
industrial, lubrifianți solizi pentru textile, lubrifianți
sub formă de uleiuri, lubrifianți universali,
lubrifianți pentru utilizare la tăiere la mașină,
lubrifianți pentru utilizare în procesele industriale,
lubrifianți sintetici, lubrifianți sintetici sub formă
de aerosoli, lubrifianți solizi, uleiuri albe, ulei
pentru țevi de armă, ulei pentru încălțăminte, ulei
pentru demulare, ulei pentru angrenaje, ulei de
susan de uz industrial, ulei de transmisie pentru
automobile, ulei de tăiere pentru prelucrarea
industrială a metalelor, ulei fiert de uz industrial,
ulei fluxant folosit ca ingredient în compoziția
asfaltului, ulei industrial pentru baterii, ulei de
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rapiță pentru lubrifierea utilajelor, ulei de ricin
(necomestibil), ulei de ricin pentru uz industrial,
ulei de ricin pentru uz tehnic, ulei de soia de uz
industrial, substanțe degripante (uleiuri), ulei de
floarea soarelui pentru uz industrial, ulei de in
folosit ca lubrifiant, ulei de proces pentru utilizare
în materiale de umplutură pentru bitum, straturi
protectoare pentru construcții (uleiuri), substanțe
de protecție pentru metale (unsori), produse
secundare din țiței brut, seu, stearină, uleiuri
de porumb de uz industrial, uleiuri de pește de
uz industrial, uleiuri de nucă de uz industrial,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
lubrifiere sub formă de uleiuri hidraulice, uleiuri
de lubrifiere pentru roți, uleiuri de lubrifiere pentru
motoare de autovehicule, uleiuri de lubrifiere
pentru echipamente auto, uleiuri de in pentru
vopsele, uleiuri de impregnare pentru utilizare la
încuietorile de uși, uleiuri de impregnare pentru
combaterea coroziunii, uleiuri de impregnare,
uleiuri de gresare (lubrifianți industriali), uleiuri
de gresare, uleiuri de flotație cu spumare, uleiuri
de cocos de uz industrial, uleiuri de bază, uleiuri
de arahide de uz industrial, uleiuri de amortizare,
uleiuri care conțin săruri metalice dizolvate
utilizate ca aditivi pentru asfalt, uleiuri care
conțin săruri metalice dizolvate pentru utilizare
ca aditivi pentru bitum, uleiuri care conțin aditivi
pentru prevenirea ruginirii, uleiuri care conțin
aditivi pentru dispersia apei, uleiuri animale de
uz industrial, uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante
sintetice, uleiuri lubrifiante pentru utilizare ca
lichid de tăiere, uleiuri minerale folosite la
fabricarea produselor cosmetice și de îngrijire a
pielii, uleiuri întărite (uleiuri hidrogenate pentru
uz industrial), uleiuri izolante, uleiuri lubrifiante
care conțin aditivi care protejează metalul
împotriva uzurii prin frecare, uleiuri lubrifiante
pentru aparate industriale de refrigerare, uleiuri
lubrifiante pentru fasonarea pieselor metalice,
uleiuri lubrifiante pentru imprimante laser, uleiuri
de umectare, uleiuri de tăiere solubile, uleiuri
fine pentru motoare, uleiuri grele, uleiuri de
provenință marină, uleiuri de turnare, uleiuri
și unsori industriale, lubrifianți, uleiuri și
grăsimi minerale de uz industrial (nu pentru
combustibil), uleiuri pentru vopsele, uleiuri
pentru țesături, uleiuri sintetice, uleiuri pentru
tratarea suprafețelor, uleiuri pentru tratarea
termică a metalelor, uleiuri minerale lubrifiante,
uleiuri neminerale folosite în scopuri industriale
(nu pentru combustibil), unsori pentru piele,
unsori pentru mașini, unsori industriale, unsori
marine, energie electrică din energie eoliană,
energie electrică din energie solară, energie
electrică din surse neregenerabile, energie
electrică din surse regenerabile, preparate

pentru absorbția prafului, aditivi non-chimici
pentru combustibili, combustibili pe bază de
alcool, alcool (combustibil), lumânări și fitiluri
pentru iluminat, benzină (combustibil), benzină
(carburant), benzină cu cifră octanică mare,
benzină industrială.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, suplimente alimentare pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare pentru
îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente dietetice sub
formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
dietetice sub formă de prafuri cu arome de
fructe, suplimente dietetice pentru oameni, altele
decât cele de uz medical, suplimente dietetice
pentru oameni și animale, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente
dietetice pe bază de grâu, suplimente dietetice
pe bază de cazeină, suplimente dietetice
din polen de pin, suplimente dietetice de
proteine sub formă de praf de proteine,
suplimente dietetice cu proteine de soia,
suplimente dietetice care conțin vitamine,

367

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

suplimente dietetice care conțin oligoelemente,
suplimente dietetice care conțin aminoacizi,
suplimente dietetice alimentare folosite pentru
post modificat, suplimente cu vitamine utilizate
în dializa renală, suplimente antioxidante,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate, preparate cu vitamine.
29. Carne și produse din carne, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, aripioare de pui, babicuri, bacon, bratwurst,
broaște comestibile, nu vii, broaște-taur, nu vii,
bucati de carne refrigerate, bucăți de carne
de pui, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bucăți de curcan,
burtă de vacă, burtă de vită, cabanoși pe
băț, cabanoși pentru hotdog, caltaboș, cârnați,
cârnați butifarra, cârnați chorizo, cârnați afumați,
cârnați conservați, cârnați cruzi, cârnăciori din
intestine de porc (andouillettes), carne de porc
conservată, cârnați knackwurst, cârnați din carne
de pui, cârnați polonezi kielbasa, cârnați uscați
la aer, cârnați în aluat, carne de porc, carne
de pasăre supracongelată, carne de pasăre
gătită, carne de pasăre de curte, carne de
pasăre congelată, carne de pasăre, carne de
măgar, carne de mânzat, carne de curcan gătită,
carne de curcan, carne de broască-taur, carne
criodesicată, carne conservată, carne congelată,
carne ambalată, carne afumată, carne afumata,
aspic de carne, carne, carne prăjită de pui,

carne prăjită, carne proaspătă, carne preparată,
carne prajita de pui, carne pentru cârnați, carne
gătită, la conservă, carne gătită, la borcan, carne
friptă, carne fiartă în sos de soia (tsukudani
meat), carne feliată, carne de vânat, carne de
vită sărată și conservată (corned beef), carne
de vită preparată, carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de vită feliată,
carne de vită, carne de rață gătită, carne de
rață, carne de pui proaspătă, carne de pui
gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
de pui deshidratată, carne de pui congelată,
carne de porc gătită lent la cuptor (pulled pork),
carne de porc, la conservă, fâșii de carne
uscată de iac, ficat, felii de pastă de curcan
pentru burgeri vegetarieni, felii de carne de
oaie, cărnuri gătite, curcan proaspăt, crochete
de pui, cruste de bacon, curcan, cotlete de
porc, curcan congelat, conserve din carne de
vânat, chiftele de hamburger negătite, chiftele
de pui, chiftele din carne de pui, chiftele din
carne de vită, conserve de carne, conserve
de carne de pasăre, cassoulet (tocană de
carne cu fasole), carne uscată sfărâmată, carne
uscată, carne proaspătă de pasăre, carne
procesată, carne sărată, carne tocată, intestine
de porc, jambon, jumări de porc, măduvă de
animale, de uz alimentar, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne de pasăre, ficat de porc,
file de porc, file din piept de pui, frigărui
de miel, fripturi, friptură de carne de porc,
friptură de curcan, friptură de gâscă, friptură
de miel, friptură de pasăre, friptură de porc,
friptură de rață, friptură de vită, gelatine de
carne, haggis (specialitate culinară scoțiană),
hamburgeri, hamburgeri de curcan, hamburgeri
de vită, hamburgeri din carne de pui, pârjoale
(alimente), pui de găină silkie, nu vii, pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, produse
din carne preparate, produse din carne de miel,
mezeluri, miel preparat, mortadelă, măruntaie,
pastramă, pastramă de porc, pastramă de pui,
pastramă de rață, pastramă din carne de vită,
pate de ficat foie-gras, picioare de broaște
congelate, picioare de găină pentru consum
uman, picioare de porc în conservă, picioare de
rață pentru consum uman, pipote de pui, pipote
de rață, produse confiate din carne de rață,
produse de curcan, produse din carne congelată,
șuncă, șuncă bologna, pui la grătar (yakitori), pui
preparat, pui teriyaki, pulpe de pui, pulpă, rațe
sărate presate, rinichi de animale (organe), roast
beef (friptură de carne la cuptor), salam, salam
pepperoni, sarmale, satay (frigărui de carne cu
sos), seitan (înlocuitor de carne), slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), spumă de pui,
tobă, tocană instant, tocătură de carne de vită
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cu porumb, umplutură de carne pentru plăcinte,
yakitori, șașlâc (frigărui), șorici de porc umflat,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, afine preparate, afine
uscate, ajvar (pastă de ardei în conservă), alge
(prelucrate), alge comestibile, alge comestibile,
preparate, alge marine comestibile, uscate
(hoshi-wakame), alge marine, uscate, alge
nori condimentate (jaban-gim), alge preparate
pentru alimentație umană, alginați pentru uz
culinar, alge uscate comestibile, alimente pe
bază de legume fermentate (kimchi), aloe vera
preparată pentru consum uman, alune de pădure
preparate, alune prăjite, alune sărate preparate,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ananas uscat, anghinare
procesate, anghinare, conservate, arahide,
bombay mix (aperitiv indian), boabe de soia
uscate, boabe de soia fermentate (natto), boabe
de soia preparate, boabe de mazăre galbenă,
boabe de soia conservate, de uz alimentar, ardei,
preparați, ardei roșii preparați, bame uscate,
banane pentru gătit, prăjite, batoane din tofu,
boabe, ardei iuți murați, ardei iuți conservați,
ardei iuți chili, umpluți, ardei iuți verzi, preparați,
ardei jalapeno pane și prăjiți, ardei jalapeño
murați, arahide la conservă, arahide prăjite,
arahide, preparate, aranjamente de fructe
procesate, ardei conservati, arahide glazurate,
arahide glazurate cu miere, căpșuni uscate,
căpșuni conservate, cârnați vegetali, castane
prăjite, cartofi, conservați, cartofi, preparați,
cartofi pai, cartofi pai congelați, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă de
gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns), cartofi
fierți, caise procesate, cartofi decojiți, cartofi
dulci preparați, bulbi de crin comestibili, uscați,
bulete din cartofi rași, bureți negri (pleurotus
ostreatus), deshidratați, burgeri din legume,
cactus preparat, de uz alimentar, broccoli, bucăți
de tofu prăjite (abura-age), bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), bucăți uscate de
agar-agar (kanten), cipsuri de mere, choucroute
garnie (varză acră cu cârnați), cipsuri din fructe,
cireșe maraschino, cireșe preparate, ciupercă de
babmbus (phallus indusiatus), uscată, chipsuri
de cartofi cu conținut redus de grăsime, chipsuri
de cartofi dulci mov, chipsuri de legume, chipsuri
de soia, chipsuri de varză creață, chipsuri din
manioc, chipsuri din yucca, chipsuri pe bază de
legume, ceapă verde prelucrată, cepe (legume)
conservate, cepe mici, chiftele de soia, chipsuri din fructe sau legume, chipsuri (cartofi
prăjiți), chipsuri de banane, castane prăjite
cu zahăr, castraveciori, ceapă murată, ceapă
preparată, conserve de legume, conserve și

murături, cordyceps comestibil prelucrat, cremă
de fructe, crochete alimentare, curmale, coji
de fructe, compot de mere, concentrat de
roșii, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrate din suc de legume pentru
alimente, fructe congelate, conserve cu legume,
conserve de fasole, conserve de fructe, ciuperci
comestibile uscate, ciuperci conservate, ciuperci
de bambus uscate, ciuperci negre comestibile
uscate, ciuperci shiitake deshidratate, ciuperci,
preparate, clătite de cartofi, coacăze negre,
prelucrate, coajă de pepene verde murată, fasole
uscată, fasole în conservă, felii de pastă de
tofu pentru burgeri, felii prăjite de cartofi, ferigi
înghețate (gosari), fâșii comestibile de alge
marine brune uscate (tororo-kombu), extracte
din legume pentru gătit, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), falafel, extracte vegetale
pentru alimente, fasole, fasole albă în sos
tomat, fasole fiartă, fasole gătită în sos de soia
(kongjaban), fasole reprăjită, fasole roșie cu
ardei iute, dahls (mâncare indiană pe bază de
leguminoase), desert din fructe roșii cu spumă
de albuș, deserturi pe bază de fructe, dovleci
(legume conservate), duriani uscați, extracte
de roșii, extracte din alge de mare pentru
alimente, curmale preparate, curmale uscate,
fructe glasate, fructe fermentate, fructe feliate, la
conservă, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
fructe de pădure, conservate, fructe de pawpaw
uscate, fructe de mango preparate, fructe de
papaia preparate, fructe de avocado procesate,
fructe de torreya, preparate, fructe cu coajă
lignificată asezonate, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu
coaja lignificată procesate, fructe conservate în
alcool, fructe aromatizate, fructe coapte, fructe
conservate, flori uscate comestibile, foi de alge
prăjite (yaki-nori), fistic preparat, flori comestibile
preparate, în formă cristalizată, flori comestibile,
preparate, flori de gardenia uscate comestibile,
germeni de fasole prelucrați, ghimbir murat,
ghimbir cristalizat, ghimbir, conservat, gnocchi
pe bază de cartofi, găluște pe bază de cartofi,
jeleuri de fructe, fructe glazurate, fructe la
borcan, fructe preparate, fructe tăiate, fructe
uscate, fructe uscate cu coaja lemnoasă
aromate, fulgi de cartofi, frunze de viță-de-vie
preparate, fulgi de cocos, fulgi de kiwi, fulgi de
mere, fulgi de piersică, fulgi de păducel, legume
fermentate, legume gata-tăiate pentru salate,
lămâiță preparată, înlocuitori de carne pe bază
de legume, lămâi preparate, legume conservate,
legume congelate, legume amestecate, legume
conservate (în ulei), legume decojite, legume
feliate, la conservă, jeleu preparat din
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rădăcină de limba diavolului (konnyaku), hribi,
uscați, gutui, preparate, gustări pe bază
de cartofi, măsline preparate, la conservă,
măsline gătite, măsline (pregătite), linte (uscată),
legume în saramură, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
legume sărate, legume tăiate, legume uscate,
legume uscate prin înghețare, legume în
conservă, legume gătite, legume marinate în sos
de soia, legume pre-tăiate, legume preparate
la grătar, legume procesate, măsline uscate,
năut, preparat, măsline umplute cu migdale,
murături, murături mixte, morcovi, migdale
preparate, morcovi decojiți, muguri de bambus
uscați, muguri de bambus fermentați, fierți și
conservați în sare (menma), mere preparate,
mazăre verde preparată, mezeluri vegetariene,
miezuri de nucă, migdale măcinate, mazăre
conservată, mazăre preparată, mazăre uscată,
pateu vegetal, pateuri vegetale tartinabile, pastă
de trufe, pastă tartinabilă de alune, pastă de
măsline, preparată, nuci macadamia preparate,
nuci aromate preparate, nuci comestibile, nuci
conservate, nuci cu coajă preparate, nuci de
acaju preparate, nuci de acaju sărate, nuci de
betel prelucrate, nuci de cocos uscate, nuci
glasate, nuci glazurate, nuci preparate, nucă de
cocos preparată, pastă de anghinare, pastă de
arahide, pastă cu usturoi, produse din fructe
uscate, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, prune, praf
de fructe, porumb dulce, prelucrat, porumb dulce
congelat, porumb dulce (conservat), portocale,
preparate, portocale conservate și turtite, polen
preparat pentru alimentație, piureuri de fructe,
planta de muștar brassica juncea, preparată,
plante din specia brassica oleracea acephala,
preparată, polen de pin preparat ca aliment,
piure de cartofi, piure de cartofi instant, piure
de ciuperci, piure de legume, piure de măsline,
pectină din fructe, pectină pentru uz culinar, piele
de tofu, piersici preparate, aspic, concentrate
de tomate (piure), creme de întins pe pâine
care conțin în principal fructe, creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, creme
tartinabile pe bază de alune, cremă tartinabilă
de alune, creme tartinabile pe bază de usturoi,
creme tartinabile pe bază de legume, dulceață
de afine, dulcețuri, fructe, gătite, gelatină, gem
de căpșuni, gem de merișoare, gem de mure,
gem de portocale și ghimbir, gemuri, gem de
rubarbă, gem de zmeură, gemuri din fructe,
ghimbir (dulceață), produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, unt
de alune cashew, unt de arahide, unt din
fructe oleaginoase sub formă de pudră, unt

de migdale, unt preparat din alune, zeamă de
lămâie, topping-uri de nuci.
30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, amestecuri de sucuri de carne sub
formă de granule, amestecuri lichide pentru
gătit, amestecuri pentru prepararea sosurilor,
chutneys (condimente), condiment din murături,
condimente cu ardei iute, condimente alimentare
pe bază de ketchup și sos tip salsa, condimente
pe bază de pastă de soia (doenjang), fructe
uscate de piper de sichuan ca și condiment,
ketchup (sos), maioneză vegană, mirodenii
(condimente), miso, pastă din fasole de soia,
ketchup de roșii, maioneză, muștar, muștar
pentru alimente, pastă de ardei iute ca și
condiment, pastă de curry, pastă de fasole,
pastă de fasole condimentată, pastă de susan,
pastă din ardei iute, înlocuitor de maioneză,
sos cu brânză, sos de anghinare, sos de
arahide, sos de ardei iute, sos de ardei iute
sriracha, pasta din boabe de soia (condiment),
paste alimentare cu curry, paste cu legume
(sosuri), paste de migdale, pastă din ardei iuți
chili destinată utilizării ca și condiment, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), pesto
(sos), piccalilli (murături asortate), piure de
ghimbir (condiment), piure de usturoi, piureuri
de legume (sosuri), praf de sosuri, preparate
pentru obținerea sosurilor, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, sosuri din pulpă
de legume ( alimente), sambal (condiment pe
bază de ardei iute), sambal oelek (sos din
ardei iute roșu măcinat), sos alfredo, sos aromat
de tip hon-mirin, sos concentrat, sosuri cu
hrean, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri (condimente), sos pentru
kebab, sos pentru paste, sos remoulade, sos
tartar, sos teriyaki, sos uscat sub formă de pudră,
sos de soia cu alge kombu, sos de stridii, sos
de usturoi (alioli), sos dulce și acrișor, sos iute,
sos maro, sos de chili, sos de creveți, sos
de roșii, sos de soia, sos de soia condimentat
(chiyou), sos de soia coreean (ganjang), sos
worcestershire, sosuri salsa, sosuri întrebuințate
sub formă de condimente, agenți de îngroșare
vegetali, amestecuri condimentate, amestecuri
de asezonare pentru tocănițe, amestecuri de
condimente curry, amestecuri condimentate
pentru pané folosite la prăjit, amestecuri pe
bază de pâine pentru umpluturi, amestecuri
pentru umpluturi (alimente), amestecuri uscate
de asezonare pentru tocănițe, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, apă sărată pentru
murături, arome alimentare, aromatizanți din
plante pentru prepararea băuturilor, preparate
aromatice de uz alimentar, arome pentru supe,
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arome preparate din carne, arome preparate
din carne de pui, arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, arome pentru
brânză, arome pe bază de ciocolată, arome
pentru băuturi (altele decât uleiurile esențiale),
arome pentru gustări (altele decât uleiurile
esențiale), arome pentru prăjituri, arome de
unt, arome de vanilie, arome din ceai, arome
naturale pentru înghețate (altele decât esențele
eterice sau uleiurile esențiale), arome obținute
din fructe, arome alimentare, altele decât
uleiuri esențiale, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome de fructe, cu excepția
esențelor, arome pentru băuturi, altele decât
uleiurile esențiale), arome de cafea, clorură de
sodiu pentru conservarea alimentelor, asmățui,
conservat, arpagic uscat, oțet de bere, bețișoare
de scorțișoară, arome preparate din melci,
creme congelate, conservanți pentru hrana
animalelor (sare), condimente sub formă de
prafuri, condimente pentru pizza, condimente
pe bază de legume pentru paste, condimente
pentru carne de oaie fiartă instant, condimente
pentru floricele de porumb, condimente pentru
taco, condimente aromate, condimente de
copt, condimente cu aromă de fructe de
mare, condimente chimice (gătit), condimente,
condimente alimentare, concentrate vegetale
folosite pentru asezonare, condiment din praf
de piper japonez (praf sansho), condiment
pe bază de smochine uscate, amestecuri de
ceai, amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
și cicoare, băuturi aromatizate cu ciocolată,
amestecuri de pulberi de ceai, amestecuri
pe bază de cacao, băuturi frapate, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cacao, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
băuturi pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), cafea solubilă,
cafea verde, cafea preparată și băuturi pe
bază de cafea, cafea măcinată, cafea liofilizată,
cafea decafeinizată, cafea gata preparată, cafea
aromată, cafea cu ciocolată, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cafea,
cacao, produse din cacao, ceai, capsule de
cafea, capsule de ceai, ciocolată, cicoare
(înlocuitori de cafea), chai (ceai), ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal, ceaiuri
de fructe, ceaiuri cu lapte, pâine, alimente care
conțin cacao (ca principalul ingredient), alimente
pe bază de cacao, aluat din biscuiți graham

pentru tarte, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
batoane de cereale și batoane energizante,
amestecuri pentru prajituri, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuit uscat făcut din
făină, apă și sare, biscuiți petit-beurre, biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți cu fructe,
biscuiți cu glazură, biscuiți cu glazură cu aromă
de ciocolată, biscuiți danezi cu unt, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum uman,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pentru brânză,
biscuiți pe jumătate înveliți în ciocolată, biscuiți
dulci pentru consum uman, budinci de crăciun,
brioșe (muffins), biscuiți înveliți în ciocolată,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți pentru
consum uman, preparați din malț, înveliș pentru
rulouri de primăvară, madlene, gustări de tip
tort de fructe, fursecuri parțial învelite întro glazură cu aromă de ciocolată, fursecuri,
foi de plăcintă, foi de patiserie congelate,
ecleruri, foi de napolitană ca bază pentru
tarte, creme de zahăr ars, cremșnituri, deserturi
preparate (produse de patiserie), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-vent),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
covrigi glazurați cu ciocolată, cornete pentru
înghețată, clătite, colțunași tipici bucătăriei
asiatice (somosa), plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu răvaș, plăcintă cu carne,
napolitane (alimente), napolitane comestibile,
napolitane cu caramel și ciocolată, pandișpan
copt pe aburi (fa gao), paste de ciocolată,
pateuri (patiserie), plăcinte cu afine, plăcinte,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, prăjiturele
din aluat prăjit, plăcinte fără carne, plăcinte
dulci sau sărate, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu blat pufos congelate, 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, prăjituri
din iaurt înghețate, prăjitură cu migdale, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjituri înghețate, prăjiturici
uscate (patiserie), prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie pe bază de
făină, produse de patiserie aromate, produse de
patiserie care conțin fructe, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
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congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie cu semințe
de mac, produse de patiserie cu termen
mare de valabilitate, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, turtă dulce olandeză (taai
taai), vafe din ciocolată, produse de patiserie
vieneză, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, profiteroluri, quiche (tarte
sărate), rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri de
primăvară (produse de patiserie), rulouri cu ou,
savarine, tarte, aperitive (tartine), biscuiți sărați
condimentați, aluaturi pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, baghete, azimă, chifle, brioșe
umplute cu gem, brioșe englezești (crumpets),
foi pentru tacos, foi pentru tortilla, franzele
cu malț și fructe, pâine integrală, pâine de
secară, pâine fără gluten, pâine la aburi, pâine
multicereale, lipie, lipie pe bază de cartofi,
lipii pentru sandvișuri (pâine), lomper (lipie pe
bază de cartofi), miniclătite, pâine aromată cu
condimente, pâine coaptă în prealabil, pâine
crocantă, pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine
cu conținut scăzut de sare, pâine cu fasole
roșie dulce, pâine cu semințe de soia, pâine
cu stafide, pâine daneză, pâine de malț, pâini
cu fructe, rulade de bacon, pesmet, pesmet din
pâine, prăjituri pentru ceai, pâine nan (indiană),
prăjitură din drojdie de bere, pâine nefermentată,
pâine nedospită în foi subțiri, pâine pita, pâine
proaspătă, pâine prăjită, pâine prăjită (biscuiți),
pâine semicoaptă, pâine umplută cu fructe, pâine
și chifle
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere
brute şi neprocesate, ciuperci, plante, 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 brute sub
formă de bobițe, fructe proaspete de
sapodilla, fructe proaspete de rambutan, fructe
proaspete de păducel, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe durian proaspete, fructe cu coajă
lignificată proaspete, fructe de guava proaspete,
fructe de kiwi, proaspete, fructe de palmier
proaspete, fructe dragon proaspete, fructe
ecologice, proaspete, fructe goji proaspete,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe neprelucrate, fructe noni
proaspete, fructe proaspete, fructe proaspete
de mango, fructe proaspete de mangustan,
fructe proaspete de myrica, fructe proaspete
de naranjilla, fructe tropicale proaspete, fructul
pasiunii proaspăt, frunze aromate proaspete
ale arbustului de piper japonez (sansho),
frunze de ceai neprocesate, frunze de
muștar, proaspete, frunze de perilla, proaspete
(shiso), ghimbir neprelucrat, ghimbir proaspăt,
ghirlande proaspăt tăiate, graviola proaspătă,
grepfrut, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
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proaspete, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hașme, proaspete, hașmă
nepreparată, hovenia acerba, proaspătă,
hrean japonez comestibil, proaspăt (wasabi),
hrean, proaspăt, iarba mâței (proaspătă),
iarbă de grâu (khorasan), proaspătă, iarbă
grasă, legume proaspete, boabe de ienupăr,
ierburi neprelucrate, ignam chinezesc proaspăt,
jaca proaspăt, jumătăți de mazăre verde,
proaspete, kumquat proaspăt, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, limete proaspete, linte
proaspătă, loganberries (hibrizi între zmeură și
mure creați de john logan) proaspete, longan
proaspăt, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
lămâi-caviar proaspete, lăstari de bambus
proaspeți, mandarine (fructe, proaspete), mango
mere proaspete, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate), nuci
de betel, proaspete, nuci de cocos, nuci de cocos
neprelucrate, năut proaspăt, mazăre proaspată,
mentă (proaspătă), mere caju proaspete,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, mere
proaspete din specia syzygium samarangense,
merișoare proaspete, micro plante proaspete,
miezuri de nucă crude, migdale (fructe),
morcovi (proaspeți -), morcovi albi proaspeți
(arracacha), moșmoane japoneze, proaspete,
muguri de xiang chun (toona sinensis), legume
proaspete, muguri proaspeți de fasole verde,
mure galbene proaspete, mure proaspete, nuci
proaspete, nuci braziliene proaspete, nuci de
cocos proaspete, 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 (chamoe), pepeni galbeni proaspeţi, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete, plante
proaspete în ghiveci, pomelo, proaspete,
portocale proaspete, portocale neprelucrate,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde proaspătă, salate vii, salate
verzi proaspete, 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 proaspete, 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 proaspete, 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 proaspete,
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 pentru plantare,
răsaduri pentru plantare, rădăcină proaspătă
de brusture, plante și flori naturale, plante vii
pentru acvarii, rădăcină de clopoțel chinezesc
(doraji), rizomi vii, plante uscate, plante uscate
pentru decorare, plante verzi naturale de uz
decorativ, plante proaspete, plante pentru iazuri
(vii), plante naturale utilizate ca decoruri pentru
acvarii, plante naturale cu microorganisme
simbiotice, plante naturale, plante leguminoase,
pomi fructiferi, arbuști fructiferi.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a fructelor si legumelor diverse din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptînd transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, toate
aceste produse fiind naturale "bio", aceste
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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 sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, ambalare de articole pentru
transport, ambalare de produse în tranzit,
ambalarea aerosolilor conform comenzii și
specificațiilor, ambalarea de lichide conform
comenzii și specificațiilor, ambalarea produselor,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de alimente,
depozitare de aparate casnice, depozitare
de aparate electrice, depozitare de bagaje,
depozitare de mobilier, depozitare de materiale
periculoase, depozitare de marfă după transport,
depozitare de marfă înainte de transport,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de elemente componente,
depozitare de energie și combustibili, depozitare
de cosmetice, depozitare de containere și
de mărfuri, depozitare de deșeuri, depozitare
de colete, depozitare de băuturi, depozitare
de bunuri comerciale, depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare și livrare de bunuri, depozitare în
vrac, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare temporară de livrări, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare de vehicule, depozitare de produse
în tranzit, depozitare de produse în magazii,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
vinuri în condiții de temperatură și umiditate
controlată, depozitare de produse farmaceutice,
depozitare de produse, împachetare și ambalare
de bunuri, închiriere de spații pentru depozitare,
servicii de brokeraj referitoare la stocare, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
servicii de ambalare, păstrare temporară de
obiecte personale, furnizarea de servicii de
depozitare la bord, transport și livrare de bunuri,

servicii postale și de curierat, transport de marfă
și cargo și servicii de debarasare, autotransport,
colectare, transport și livrare de produse,
cărăușie, distribuție (transport) de mărfuri pe
apă, expediere de marfă, expediere de mărfuri,
livrare de alimente de către restaurante, livrarea
de mărfuri, livrare rapidă de mărfuri, livrare pe
cale rutieră, livrare de vinuri, livrare de mărfuri
pe cale feroviară, servicii de livrare a alimentelor,
servicii de expediere, servicii de livrare, servicii
de distribuție, servicii de distribuție de băuturi,
spre exemplu de băuturi alcoolice, transport de
bunuri, transport de bani, transport de bani și
valori, transport cu camionul, transport aerian de
obiecte de valoare, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii furnizate de
agenții de transport, servicii de transport rutier
de marfă, servicii de transport pentru personalul
medical, servicii de urmărire a mărfurilor, servicii
de transport, transport și depozitare, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport feroviar
de produse.
42. Servicii de cercetare în agricultură, cercetare
cu privire la cultivarea în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
naturale utilizate în agricultură, servicii de
informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, consultanță privind
asigurarea calității, consultanță în materie de
control al calității, certificare (controlul calității),
analiză a dezvoltării produselor, dezvoltare și
testare a metodelor de producție chimică,
dezvoltare de metode de testare, efectuare de
teste industriale, controlul calității produselor
pentru pământ, consultanță și testare în
materie de siguranță a produselor de consum,
consultanță tehnică în materie de testare,
inspectarea mărfurilor în vederea controlului
calității, evaluarea calitatii, evaluare științifică de
riscuri, evaluarea calității produselor, servicii de
cercetare și dezvoltare, servicii de autentificare,
proiectare și testare în vederea dezvoltării de
produse noi, inspecția produselor alimentare,
servicii de testare a solului, servicii de testare a
semințelor, servicii de laborator, testare, analiză
și evaluare a produselor terților în vederea
certificării, proiectare de software, închirierea
de software, instalarea de software, creare de
software, dezvoltare de software, elaborare de
software, întreținere de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, software ca
serviciu (saas), inginerie de software informatic,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, proiectare personalizată de software,
programare de software educativ, scriere de
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software de calculator, servicii de personalizare
de software, design și dezvoltare de software,
copiere de software de calculator, configurare de
software de calculator, programare de software
pentru telecomunicații, proiectare de software
pentru terți, proiectare de sisteme software
grafice, dezvoltare de software pentru terți,
dezvoltare și testare de software, furnizare
de software nedescărcabil online, servicii
de consultanță pentru software, dezvoltare
software, programare și implementare, software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, închiriere de software de
divertisment, dezvoltare de software de realitate
virtuală, creare, întreținere și adaptare de
software, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, cercetare și
dezvoltare de software informatic, proiectare
de software de realitate virtuală, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, actualizare de software
pentru prelucrarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software web, elaborare și
actualizare de software informatic, programare
de software pentru publicitate online, proiectare
și dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, proiectare de software pentru jocuri
video, dezvoltare de software pentru jocuri
video, închiriere de software pentru jocuri
video, programare de software pentru jocuri
video, actualizare de software pentru telefoane
inteligente, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare la comandă de
pachete de software
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183556
11/11/2021
SC HOLLAND FARMING AGRO
SRL, STR. DR. LISTER, NR.
67, ETAJ 1, APT. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050544, ROMANIA
M 2021 08117

STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION, STR. LUJERULUI NR.6,
BLOC 100, SCARE B, ETAJ 3, APT.56,
SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CROPMAX
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 05.09.24;
26.01.01; 26.01.05; 26.11.03; 26.11.12;
29.01.14
(591) Culori revendicate: Verde, Albastru,
Rosu, Galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
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pentru iarbă, 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, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08172

(111)183624

12/11/2021
TUFAN ELENA SIMONA SRL,
STR. 51, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
86, ROMANIA
ROTTA COMIMPEX SRL, STR.
LIVIU REBREANU NR. 7, BL.
51, SC. 2, ET. 10, SC. 2, AP. 86,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 8,
ROMANIA

ROTTA Cosmetice
& Detergenti
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1008200 din data 21.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Cosmetice & Detergenti.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru lustruire, degresare şi
şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, 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.
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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 faianţă
necuprinse în alte clase, 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.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

(111)183547
13/11/2021
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
INDUSTRIA DE SECURITATE
- ARIS, PIATA ALBA IULIA,
NR.3, BL.I2, AP.32, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031103, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08176

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

───────

ZIUA SECURITĂŢII
PRIVATE ÎN ROMÂNIA
FEDERATIA SERVICIILOR
SECURITATE FSS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 02.01.02; 02.01.23; 14.05.02;
14.05.23; 18.01.09; 03.01.08; 14.07.09;
02.09.17; 16.01.25; 23.03.05
(591) Culori revendicate: galben, rosu,
albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
organizare de târguri comerciale, realizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, organizare și coordonare
de târguri de afaceri, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
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de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
târguri și expoziții înscopuri comerciale și
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții in scopuri comerciale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri comerciale
și expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, marketing
pentru evenimente, realizarea de evenimente
comerciale,
coordonare
de
evenimente
comerciale, promovare de evenimente speciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, administrare de certificări profesionale
(vocaționale), organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
simpozioane pe teme de educație, organizare

de simpozioane referitoare la educație,
organizarea de simpozioane referitoare la
instruire, realizare, coordonare și organizare
de simpozioane, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, servicii de
consultanță si informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de simpozioane,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, instruire, instruire pentru adulți, instruire
de personal, servicii de instruire, pregătire
și instruire, furnizarea de instruire online,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, organizare de
congrese în scop de instruire, organizare de
demonstrații în scop de instruire, acreditare
de competențe profesionale, atribuirea de
certificate de absolvire, servicii de acreditare
în educație, și anume furnizare de cursuri și
examinare, organizare de prezentări în scop
de instruire, instruire tehnică în materie de
siguranță, organizare de expoziții în scop de
instruire.
───────

(111)183737

(210)
(151)
(732)

M 2021 08180

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, BACAU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

15/11/2021
THE NORTH QUEST SRL,
STRADA TIBLESULUI, NR. 37,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08187

(111)183582

15/11/2021
LAURA PALOȘ, DRUMUL
AGATULUI NR. 34, BUCUREȘTI,
013907, ROMANIA

(111)183527
15/11/2021
LAROIAS COMPUTERS S.R.L.,
STR. CUNUNA, NR. 14, COMUNA
SĂCĂLAZ, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
BEREGSĂU MARE , TIMIȘ,
ROMANIA
M 2021 08191

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

(540)

AVA GRILL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

Eye Shield Siguranţa
Dumneavoastră

───────

(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.06;
24.01.05; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru, gri,
negru,alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de instalare și de reparații, instalarea
sistemelor de securitate, instalare de sisteme de
securitate, instalare de sisteme de comunicații cu
radiofrecvență, instalare de sisteme de control
al accesului, servicii de informații referitoare la
instalarea de sisteme de securitate, întreținere
și reparare de instalații de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de securitate
și de siguranță, reparații sau întreținere de
echipamente și aparate de videofrecvență,
instalare de aparate de securitate pentru case,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule, întreținere și service de alarme de
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securitate, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183642
15/11/2021
EDUARD ROTARU, STR. ION
RAȚIU NR. 52 A, ET. 2, AP. 17,
SAT ȘELIMBĂR, JUDEŢ SIBIU,
ȘELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA
M 2021 08193

(111)183536
15/11/2021
ILIO MY BIJOU SRL, STRADA
LALELELOR, NR.10, CAMERA 3,
SAT DOBROEȘTI, DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08195

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. NICOLAE LABIS,
NR.15A, BL.2, AP.13, CASUTA
POSTALA 640, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ilio
(531)
(591)
(511)

farmacia Apicola
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1008855 din data
25.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: farmacia Apicola.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.11
(591) Culori revendicate: galben, auriu,
solar,verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri precum
suplimente, biostimulatori și tratamente pentru
albine (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 siteurilor web.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate: galben, alb, auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, accesorii pentru bijuterii, ace bijuterii
pentru pălării, ace de cravată, ace de rever
(bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), ace ornamentale din metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, agat ca bijuterie,
agrafe de argint, agrafe de cravată din metale
prețioase, amulete (bijuterii), articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie din lanțuri
răsucite, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
aliaje de metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, aur filat (bijuterii),
benzi din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii-pandantive,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
cap, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii fiind articole din metale prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii emailate,
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bijuterii din platină, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, bijuterii din cositor,
bijuterii din aur, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii de fildeș, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii confecționate din
sticlă, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, brățări și ceasuri
combinate, brățări placate cu aur, brățări placate
cu argint, brățări pentru gleznă, brățări folosite
în scop caritabil, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări fabricate din
cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări din mărgele, brățări din metale prețioase,
brățări de prietenie, brățări de plastic sub formă
de bijuterii, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de aur, brățări de argint, brățări cu
mărgele din lemn, brățări (bijuterii), brățări,
brelocuri placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii sub formă de
articole din pietre prețioase, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii personale, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii pentru față, cercei placați cu
argint, cercei pentru piercing, cercei pentru bodypiercing, cercei din metale prețioase, cercei
de aur, cercei de argint, cercei cu pandantiv,
cercei, camee (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, caboșoane, butoni din
porțelan, butoni din metale prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni de manșetă
realizați din metale prețioase și pietre prețioase,
butoni de manșetă placați cu metale prețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă, broșe placate cu aur (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), broșe (bijuterii), broșe
(bijuterie), încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele de
fixare, fiind piese de bijuterie, inele de argint,
inele cu sigiliu, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele (bijuterii), imitații de
bijuterii ornamentale, geme (bijuterii), gablonțuri
din bronz, fire din metale prețioase (bijuterii),
diademe, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, cruciulițe (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, coliere plastron, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips,

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

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

(111)183715
15/11/2021
MOLDOVAN CORINA ELANA,
SOS. GHEORGE IONESCU
SISESTI NR.140C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08217

(740)

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

(540)

───────

FUN-TASTIC KIDS
(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183598
13/12/2021
RECOSTORE TRADING SRL,
POIANA CU ALUNI, NR 3,
BLOC 10, SCARA 1, ETAJ 4
APARTEMANT 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022874, ROMANIA
M 2021 08196

Recostore
(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.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.22; 02.05.23; 29.01.15
(591) Culori revendicate: mov, roşu, galben,
albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), furnizarea de cursuri de motricitate
pentru copii preșcolari, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre afterschool, servicii școlare, publicare de manuale
școlare, servicii școlare pentru predarea artelor,
furnizarea de cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, servicii școlare pentru predarea
de limbi străine, mentorat educațional pentru
copii de vârstă școlară, educație, educație
fizică, creșe (educație), educație preșcolară,
educație sportivă, educație muzicală, furnizarea
educației, formarea echipelor (educație),
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), servicii specifice școlilor (educație),
educație, divertisment și sport, servicii de
educație muzicală, informații în materie de
educație, sisteme de joc (divertisment, educație),
acordarea de premii în educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizarea
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de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de simpozioane referitoare la
educație, furnizare de instalații de educație fizică,
educație cu privire la sănătatea fizică, organizare
de întâlniri pe teme de educație, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
educație și instruire privind conservarea naturii
și mediul, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, 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,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, instruire pentru părinți cu
privire la creșterea copiilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, furnizare de servicii
de divertisment pentru copii, pregătire pentru
copii în activități de aventură (instruire), servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
închiriere de copii de film pozitive, servicii de
divertisment pentru copii, furnizarea de cursuri
de dans pentru copii, tabere de baschet, tabere
de recreere, tabere de baseball, furnizarea de
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii de
tabere de vară (divertisment), tabere de vară
(divertisment și educație), furnizarea de cursuri
de instruire în tabere educative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, furnizarea de cursuri în
cadrul taberelor educative referitoare la canotaj,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, servicii de centre de amuzament
pentru taberele de vacanță, furnizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative referitoare la
drumeții montane, furnizarea de cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la tragerea cu
arcul, furnizarea de cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la coborârea în rapel.
43. Servicii de grădinițe pentru copii, servicii
de grădinițe și centre de supraveghere de zi,
îngrijire de copii preșcolari și sugari în centre de
îngrijire de zi, creșe de copii, servicii de creșe
de copii, servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea

alimentelor și băuturilor, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servicii de cantină.
───────

(111)183545

(210)
(151)
(732)

M 2021 08226

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

16/11/2021
ELYK CREATION SRL, STR.
CARPAȚI NR. 3-5, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ElyK CREATION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, accesorii pentru ceasuri, respectiv: ace
de ceasornic, mecanisme de ceasuri, cadrane
(ceasornicărie), cadrane solare, curele pentru
ceasurile de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de
ceas, arcuri de ceas, sticle de ceas/geamuri de
ceas, pandantive pentru lanțuri de ceas, huse
pentru ceasuri de mână, etuiuri adaptate pentru
păstrarea ceasurilor, brățări metalice pentru
ceasuri, catarame pentru curele de ceas, brățări
de ceas, casete de prezentare pentru ceasuri,
curele de ceas din piele, curele de încheietură
pentru ceasuri, curele pentru ceasuri de mână,
curele de ceas, cutii pentru ceasuri, brelocuri din
piele, brelocuri din imitație de piele, cutii din piele
pentru bijuterii, lanțuri pentru chei din imitație de
piele, curele de ceas din metal, piele sau plastic.
16. Huse de piele pentru agende, penare din
piele, jurnale legate în piele, coperte din piele
pentru cărți, penare, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
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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.
18. Portchei din piele, portchei din imitații
de piele, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, umbrele și
parasolare, bagaje, pungi, portofele și alte
articole destinate transportului și căratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere şi
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 si valize,
casete din piele sau din piele artificială, cutii din
piele, cutii din imitații de piele, cutii din piele
pentru pălării, piele sau imitație de piele, curele
din piele, portofele din piele, tocuri din piele, piele
brută sau semiprelucrată, port-carduri de piele,
moleschin (imitație de piele), curele de umăr din
piele, genți, ghiozdane, borsete, dosare pentru
conferințe, mape pentru documente, cutii din
piele pentru pălării, cutii pentru cravată, genți cu
rotile, geamantane, genți, geamantane cu rotile,
tolbe de vânătoare (accesorii de vânătoare),
truse de ras vândute goale, tocuri pentru permis
de conducere, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, suporturi
sub formă de portofele pentru chei, truse de
toaletă (fără conținut), truse de scule, din piele
(goale), truse de voiaj, suporturi pentru cărți
de vizită, suporturi pentru etichete de bagaje,
suporturi pentru bancnote, structuri pentru genți
de mână, serviete și genți diplomat, săculețe,
serviete, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,
sacoșe textile pentru cumpărături.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bastoane,
bagaje, pungi, genți, rucsacuri, portofele şi alte
accesorii, piele si imitatie de piele, blanuri si
piei si produse rezultate din acestea, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu casete pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, accesorii pentru
ceasuri, brățări de ceas, casete de prezentare
pentru ceasuri, curele pentru ceasuri de mână,

curele de ceas, cutii pentru ceasuri, brelocuri din
piele, brelocuri din imitație de piele, cutii din piele
pentru bijuterii, lanțuri pentru chei din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu huse de piele pentru
agende, penare din piele, articole de papetarie,
jurnale legate în piele, coperte din piele pentru
cărți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08235

(111)183643

16/11/2021
RADU-DĂNUȚ CIUCĂ, STR.
SOLD. ENE MODORAN NR. 6, BL.
M94, SC. 1, ET. 3, AP. 19, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

RADU SENSEY
KEMPO ACADEMY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.14
(591) Culori revendicate: auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Instruire arte marțiale KEMPO, servicii de
antrenamente de fitness, activități sportive.

385

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08253

(111)183730

16/11/2021
DOCTOR NUTRITIE S.R.L,
STR.EROILOR NR.82, JUD. DOLJ,
MISCHII, 207405, DOLJ, ROMANIA

proprietăți imobiliare, asistență în materie de
achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar.
───────

Doctor Nutritie
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183644
18/11/2021
TEODOR - CRISTIAN CARTIANU,
CALEA DUDESTI NR. 188, BL.C,
ET. 15, AP.123, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 08284

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08279

(111)183684

18/11/2021
SETTLERS REALTY SRL, STR.
FANTANII NR. 20, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500489, BRAȘOV,
ROMANIA

DISCOVER DANUBE
LUXURY RESORT
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1008362/22.03.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
"DANUBE" şi "LUXURY RESORT".

(531)

SETTLERS
(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți
imobiliare,
agenții
imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj
imobiliar, consultanță imobiliară, brokeraj de

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
03.07.24; 26.01.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: alb, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalare si depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale,
divertisment,
organizarea
de
festivaluri: servicii oferite de parcuri de distractie
si tematice, târguri cu scop educațional, cultural
sau de divertisment, grădini zoologice și muzee,
exploatarea piscinelor, servicii oferite de băi
publice (piscine), organizarea de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.
43. Servicii de cazare și masă în hoteluri,
pensiuni sau alte unități care ofera cazare
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temporară servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță:
asigurarea de hrana 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 recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), furnizarea de spații pentru
evenimente și de spatii pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, organizarea de recepții pentru
nunți (spații), închirierea de scaune, mese, fețe
de masă, sticlărie.
───────

(111)183682

(210)
(151)
(732)

M 2021 08295

(740)

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

18/11/2021
CAMELOT - CENTRU DE
PEDAGOGIE SI ANDRAGOGIE
S.R.L., STR. CONSTANTIN CEL
MARE, NR. 26, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri, furnizare
de centre de recreere, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii specifice școlilor
(educație), servicii educaționale furnizate de
școli, servicii educative oferite de școli, servicii
oferite de tabere de recreere, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de activități de recreere
în grup, organizarea și susținerea de târguri de
educație, organizare și coordonare de târguri
în scopuri academice, furnizarea educației,
furnizarea de informații în materie de educație,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare
(instruire), organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, învățământ
preșcolar, educație preșcolară, servicii școlare,
servicii educaționale pentru copii.
───────

(540)

Centrul Camelot
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.05.08
(591) Culori revendicate: rosu, roz, mov, Gri,
portocaliu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale pentru
copii, furnizarea de cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare de
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08340
(111)183615
19/11/2021
SC IGREC TOP SHOP SRL,
STR. LUCIAN BLAGA,NR.8,
BLOC Q4, SC.A, AP. 4, JUDETUL
ARGES, PITEȘTI, 110311, ARGEȘ,
ROMANIA

(111)183716

(210)
(151)
(732)

M 2021 08351

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

22/11/2021
DANETI COM SRL, SAT
GHERMANESTI, SOS.
GHERMANESTI, NR. 154,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

DANETI
(511)

Kruz
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.05.23; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, magneti, echipament
pentru scufundări, 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, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, încărcătoare usb,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare usb adaptate pentru priza brichetei
auto, ceasuri inteligente.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Orare tiparite.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, 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 de
purtat pe cap pentru copii, articole purtate
în jurul gâtului, 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 (articole
de imbracaminte), 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
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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
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,
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, 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 antialunecare 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 (articole de
imbracaminte), 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 (articole de
imbracaminte), 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, 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
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(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă,
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
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, bluze sport, ghete sport,
pantaloni sport, sacouri sport, echipament
sportiv (articole de imbracaminte si incaltaminte).
28. Vehicule (jucării), jucării, jocuri, jocuri
electronice, șah (jocuri), bowling (jocuri), jocuri
sportive, jocuri mecanice, jocuri muzicale, cărți
(jocuri), jocuri go, dame (jocuri), baloane de joc,
bile de joc, mingi de joc, cărți de joc, capsule
de joc, jocuri electronice portabile, jocuri de
șah , aparate pentru jocuri, mingi pentru jocuri,
baloane pentru jocuri, jocuri video portabile,
jocuri cu zaruri, jocuri cu fise, jocuri de societate,
jocuri de petrecere, jocuri de manipulare, jocuri
de construcție, jocuri de table, miniaturi pentru
jocuri, jocuri cu cercuri, jocuri cu inele, jocuri
de masă, jocuri de hochei, jocuri de domino,
jocuri cu bile, jetoane pentru jocuri , jocuri de
cărți, jetoane pentru jocuri, jocuri de pinball,
console de jocuri, tastaturi pentru jocuri, jocuri
de memorie, dame chinezești (jocuri), jocuri
electronice automate, jocuri de mahjong (joc
de masă chinezesc), scaune de joc interactive
pentru jocuri video, cărți de joc japoneze, mănuși
(accesorii de joc), table de joc pentru licitarea
cărților de joc, aparate de joc pinball, cărți de
joc karuta (joc de cărți japonez), manete de joc
pentru aparate de jocuri video, ținte pentru jocul
darts, piese pentrul jocul dame, jocuri de mahjong, jocuri automate cu fisă, console de jocuri
portabile, fise (jetoane) pentru jocuri, mașini
automate pentru jocuri, jocuri video electronice
portabile, jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri
de pinball portabile, aparate pentru jocuri video,
șah japonez (jocuri shogi), ținte electronice
pentru jocuri, jocuri electronice de darts, mouseuri pentru jocuri, jocuri de aruncat săculeți,
dispozitive de jocuri portabile, controler jocuri
video (gamepad), jocuri de masă electronice,
jocuri de aruncat inele, jocuri automate cu
jetoane, compendiumuri de jocuri de masă cu
tablă de joc, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, cărți de joc japoneze (utagaruta),
componente de joc electronice portabile, cărți
de joc japoneze (hanafuda), cutii pentru cărți
de joc, seturi de joc de table, jetoane pentru
jocul de ruletă, seturi pentru jocul de ruletă,

table pentru jocul de dame, dulapuri pentru
jocul de darts, mănuși pentru jocul cu popice,
echipament pentru jocul de bingo, mingi pentru
jocul de bocce, miniaturi pentru jocuri de
război, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri
electronice de tip arcade, jocuri de palete cu
minge, jocuri de interpretare de roluri, jocuri
cu interpretare de roluri, kituri pentru jocuri
de construcții, console portabile pentru jocuri
electronice, jocuri pentru facilitarea dezvoltării
bebelușilor, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri cu mașini de curse, joystick-uri
pentru jocuri video, jocuri de tras la țintă, fileuri
pentru jocuri cu mingea, muniție pentru jocuri
de paintball, panouri pentru jocuri cu săgeți,
jocuri de zaruri japoneze (sugoroku), bâte pentru
jocuri cu mingea, jocuri cu întrebări și răspunsuri,
controlere pentru console de jocuri, jocuri de
baschet de masă, jocuri de logică de manipulat,
jocuri electronice cu caracter educațional, jocuri
de interior cu jetoane, aparate pentru jocuri
de calculator, console portabile pentru jocuri
video, controlere de jocuri pentru calculatoare,
pietre pentru practicarea jocului go, table pentru
practicarea jocului go, jetoane pentru jocurile de
noroc, mașini pentru jocurile de noroc, mese
automate pentru jocul de mahjong, mașini pentru
jocuri de pinball (jucării), ținte electronice pentru
jocuri și sporturi, discuri de aruncat (jocuri cu
inele), jocuri cu inele (inele de aruncat), jocuri
de acțiune și de îndemânare, plase pentru jocuri
sportive cu minge, dispozitive de jocuri video
tip arcadă, bile din sticlă colorată pentru jocuri,
bile din sticlă colorată pentru jocuri, mașini
cu sloturi (mașini de jocuri), jucării, jocuri și
articole de joacă, jocuri de baschet de tip
arcade, cartonașe de colecție (jocuri de cărți),
dispozitive de control pentru jocuri sub formă de
undiță, pentru jocuri de pescuit, dispozitive de
control pentru jocuri sub formă de volan, pentru
jocuri de condus, instalații și aparate pentru
jocul de popice, aparate de divertisment pentru
sălile de jocuri, aparate de jocuri electronice
de tip arcade, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, saltele de joc cu
jucării pentru copii mici, modele utilizate pentru
jocuri cu interpretare de roluri, jocuri portabile și
jucării cu funcții de telecomunicații, echipament
vândute ca și seturi pentru a juca jocuri
de cărți, jucării zornăitoare, jucării gonflabile,
fluiere (jucării), titireze (jucării), păpuși (jucării),
drone (jucării), jucării flexibile, jucării umplute,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
electronice, jucării-balansoar, jucării muzicale,
jucării antistres, jucării modulare, mașini de
jucărie, păsări de jucărie, aeronave de jucărie,
jucării pentru păsări, roabe de jucărie, unelte
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de jucărie, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, magazine de jucărie, castele de
jucărie, planoare de jucărie, glockenspieluri
de jucărie, capse detonante (jucării), telefoane
de jucărie, jucării cu balansare, jucării din
lemn, jucării cu pușculițe, pușculițe de jucărie,
goarne de jucărie, bijuterii de jucărie, plante
de jucărie, cărucioare de jucărie, figurine de
jucărie, jucării de baie, perne umplute (jucării),
jucării pentru cadă, jucării pentru animale,
jucării electronice didactice, jucării acționate
mecanic, jucării cu baterii, casetofoane de
jucărie, camioane de jucărie, bani de jucărie,
nuchuku de jucărie, premergătoare de jucărie,
săbii de jucărie, tuneluri de jucărie, jucării
de construit, căsuțe de jucărie, mobilier de
jucărie, jucării electronice teleghidate, măști de
jucărie, jucării pentru pisici, jucării pentru câini,
jucării pentru apă, discuri zburătoare (jucării),
flori de jucărie, portarme de jucărie, jucării din
țesături, jucării din pânză, corturi de jucărie,
machete auto (jucării), ceasuri de jucărie, jucării
cu radiocomandă, jucării de tras, rachete de
jucărie, fluiere de jucărie, jucării cu telecomandă,
proiectoare de jucărie, animale de jucărie,
jucării de pluș, mâncare de jucărie, pești de
jucărie, chitare de jucărie, trompete de jucărie,
jucării cu resorturi, căluți-balansoar (jucării),
biciclete de jucărie, jucării de împins, puzzleuri (jucării), jucării din cauciuc, jucării pentru
boxat, binocluri de jucărie, garaje de jucărie,
funiculare de jucărie, vagoane de jucărie, seturi
de jucării, jucării din plastic, jucării din metal,
xilofoane de jucărie, periscoape de jucărie,
microfoane de jucărie, avioane de jucărie, jucării
mobile suspendate, săgeți de jucărie, puști
de jucărie, jucarii pentru sugari, armură de
jucărie, microscoape de jucărie, titireze ca jucării,
plastilină de jucărie, jucării de nisip, jucarii
de desenat, armonice de jucărie, piane de
jucărie, pălării de jucărie, telecomenzi pentru
jucării, bărci de jucărie, broșe de jucărie, jucării
de lemn, jucării de bambus, jucării de călărit,
jucării cu apă, roboți de jucărie, telescoape
de jucărie, jucării cu roți, jucării de exterior,
zmeie ca jucării, arme de jucărie, plastilină
magnetică (jucărie), jucării cu cheiță, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), vehicule
de jucărie electronice, jucării pentru copii mici,
blocuri de asamblare (jucării), elemente de
construcții (jucării), machete de structuri (jucării),
baghete magice de jucărie, jucării nemotorizate
pentru călărit, unelte manuale de jucărie,
personaje umane de jucărie, lanterne de
jucărie (nefuncționale), jucării utilizate în
piscine, jucării pentru animale domestice,
jucării - centru de activități pentru copii, figurine

de jucărie modelate din plastic, dispozitive de
alarmă antiefracție, de jucărie, jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, dispozitive
pentru lansarea avioanelor de jucărie, aparate
de jucărie pentru controlul traficului, stații de
comunicare de jucărie (nefuncționale), mașini
de jucărie cu acționare electronică, pistoale
de jucărie cu bani, jucării de mestecat pentru
papagali, avioane de jucărie cu telecomandă,
submarine de jucărie cu telecomandă, plase
de insecte de jucărie, cuști pentru insecte de
jucărie, palme de aplaudat (jucării sonore),
viziere pentru căști de jucărie, seturi de chimie de
jucărie, jucării fantezie sonore pentru petreceri,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, vehicule
de jucărie electronice inteligente, jucării robot
care se transformă, mori de vânt de jucărie,
jucării gonflabile din cauciuc subțire, roboți de
jucărie cu radiocomandă, avioane de jucărie cu
radiocomandă, covoare de joacă puzzle (jucării),
mașini de tricotat de jucărie, dinți de vampir de
jucărie, pistoale cu capse, de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), jucării pentru lada
cu nisip, jucării pentru groapa cu nisip, covorașe
de joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
(jucării), figurine de jucărie de colecție, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), cutii pentru
vehicule de jucărie, personaje de jucărie din
cauciuc, personaje de jucărie din plastic, aparate
de zbor de jucărie, distribuitoare de gumă
de jucărie, servicii de ceai de jucărie, globuri
cu zăpadă de jucărie, haine pentru figurine
de jucărie, găletușe și lopățele de jucărie,
mașini de jucărie cu pedale, seturi de cusut de
jucărie, machete sub formă de jucării, machete
de rachete de jucărie, vehicule de jucărie cu
telecomandă, tocuri pentru pistol de jucărie,
patine cu rotile de jucărie, bărci de jucărie în
miniatură, cutii de scrisori de jucărie, seturi de
bucătărie de jucărie, piste pentru mașini de
jucărie, aparate de exerciții de jucărie, truse de
frumusețe de jucărie, jucării din plastic pentru
baie, seturi de masă de jucărie, dispozitive
de făcut zgomot (jucării), plase de fluturi (de
jucărie), pomi de crăciun de jucărie, ceasornice
și ceasuri de jucărie, machete de vehicule
de jucărie, machete de mașini de jucărie,
jucării pentru cărucioare de copii, animale de
jucărie cu motor, jucării pentru animale de
companie, vehicule de jucărie cu scaune, jucării
electrice de acțiune, machete de mașini (jucării),
jucării legate de magie, ursuleți de jucărie
umpluți, machete de animale (jucării), jucării
care fac zgomot, capse pentru pistoale (jucării),
jucării hopa-mitică gonflabile, puști cu aerosoli
(jucării), instrumente muzicale de jucărie, arme
ninja de jucărie, jucării comercializate la set,
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jucării zburătoare cu telecomandă, baloane de
săpun (jucării), machete de clădiri (jucării),
cutii muzicale de jucărie, jucării gonflabile de
călărit, avioane cu catapultă (jucării), personaje
de jucărie fantastice, animale de jucărie
umplute, blocuri de construcție (jucării), bețe
fosforescente de jucărie, mănuși fantezie de
jucărie, elicoptere de jucărie radiocomandate,
jucării acționate prin manetă, jucării de acțiune
electronice, echipament sportiv de jucărie, jucării
care se suprapun, jucării din pluș inteligente,
roboți de jucărie inteligenți, case de jucărie
modulare, figurine de acțiune (jucării), jucării
gonflabile pentru piscină, jucării gonflabile de
baie, covorașe de joacă cu jucării pentru copii
mici (jucării), echipament de camping de jucărie,
jucării adaptate pentru activități educative, jucării
cu cheiță (din plastic), vehicule de jucărie pentru
copii, vehicule de jucărie pentru călărit, seturi
de jucărie pentru grădinărit, magnetofoane cu
casete, de jucărie, roți pentru vehicule de jucărie,
vehicule de jucărie electronice teleghidate,
pistoale cu aer comprimat (jucării), triciclete
pentru copii mici (jucării), jucării cu cheiță
(din metal), jucării de acțiune cu baterii, seturi
de tipărire de jucărie, kituri pentru machete
de jucărie, accesorii pentru copt de jucărie,
seturi de unelte de jucărie, săgeți și arcuri
de jucărie, seturi de construcție de jucărie,
căsuțe de jucărie pentru copii, jucării de construit
care se îmbină, vehicule de jucărie motorizate
pentru călărit, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, cuburi de construit magnetice fiind
jucării, figurine de jucărie cu levitație magnetică,
piscine gonflabile pentru activități recreative
(jucării), jucării de tipul 'pasăre în echilibru',
seturi de componente pentru curse, de jucărie,
distribuitoare de lame de gumă, de jucărie, stații
de alimentare cu benzină, de jucărie, jucării de
construcții din mai multe părți, jucării din pluș,
sub formă de elani, kituri de asamblat machete
la scară (jucării), modele de locomotive cu abur
de jucărie, seturi de blocuri de construcție de
jucărie, imitații de oase ca jucării pentru câini,
jucării artizanale vândute sub formă de kit, jucării
de prindere pentru pătuțuri de sugari, machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
plastic sub formă de jucării, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, vehicule robot de jucărie care
se transformă, seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie, case de marcat pentru supermarket,
de jucărie, machete de teatru de jucărie sub
formă de seturi de teatru pentru copii, avioane
din spumă care se lansează cu mâna sub
formă de jucării, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,

seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, mingi care
se pot deforma ușor sub formă de jucării,
articole de petrecere sub formă de jucării de
dimensiuni mici, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole
de joacă), cosmetice de jucărie (imitații care
nu se folosesc pentru machiaj), jucării care
imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, imitații de preparate de
toaletă sub formă de jucării, saltele de joc de
utilizat cu mașini de jucărie, imitații de articole
de toaletă sub formă de jucării, jucării care
se mișcă acționate prin învârtirea unei cheițe,
calculatoare de jucărie (care nu funcționează ca
un computer), aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), vehicule de jucărie cu
piese care se transformă, jucării pentru animale
de companie confecționate din frânghie, figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, figurine
de acțiune (jucării sau articole de joacă), jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână), jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), covorașe
de adulmecat ca jucării pentru câini, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie, fotolii
puf sub formă de animale (jucării), piese de
jucărie pentru învățat alfabetul braille, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), seturi de machete de trenulețe de
jucărie, jucării flexibile care produc sunete
prin strângere, seturi de joacă cu mașinuțe
de jucărie, seturi de joacă cu figurine de
jucărie, jucării de pluș cu păturică de consolare,
jucării prezentate într-un calendar de advent,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
blocuri de construcție de jucărie din lemn,
jucării sub formă de imitații de alimente, pălării
de petrecere, goarne de petrecere, panglici
decorative (articole pentru petrecere), accesorii
pentru păpuși, accesorii pentru haine de păpuși,
cutii pentru accesorii de joacă, accesorii de
mobilier pentru păpuși, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, protecții pentru
coate pentru utilizare la mersul pe bicicletă
(articole sportive).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii publicitare pentru cărți,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
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de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
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, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, 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 publicitar, servicii de comenzi online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
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,
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
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, informații despre
vânzarea de produse, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, demonstrație de vânzare (pentru terți),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de evidență
a cadourilor, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, 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 ridicata în legătură cu articole sportive,
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 echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive.

41. Organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, organizare de jocuri educaționale,
închirierea echipamentelor de jocuri, servicii de
disk jockey, servicii de jocuri video, sisteme
de joc (divertisment, educație), punerea la
dispoziție de jocuri, servicii de divertisment
cu jocuri pe calculator și jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, organizare
și coordonare de jocuri, servicii de cluburi
de jocuri, furnizare de jocuri video online,
servicii pentru organizarea de jocuri, închiriere
de echipamente pentru jocuri electronice,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizarea de concursuri de jocuri electronice,
servicii de jocuri de calculator interactive,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, furnizare de instalații pentru jocul de
golf, servicii de disc jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de divertisment
prin intermediul jocurilor video, servicii de săli
de joc prin realitate virtuală, organizare de
jocuri, competiții și concursuri cu întrebări,
servicii de jocuri electronice nedescarcabile
furnizate prin intermediul internetului, furnizare
de instalații pentru cazinouri și pentru jocuri,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la jocuri, informații despre divertismentul sub
formă de jocuri pe calculator, furnizate online
dintr-o bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), închirierea de jucării, închiriere de scutere
de jucărie, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative
și de petrecere a timpului liber, servicii de
antrenament sportiv, activități sportive, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente sportive, servicii
educaționale și de instruire cu privire la sport.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08358

(111)183512

22/11/2021
MILENIUM LANDSCAPE
DEVELOPMENT SRL, STR.
PRAHOVA NR. 32, AP 6, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 24.17.02
(591) Culori revendicate: roz (HEX #f7aad9),
albastru (HEX #abdcf8), verde, galben,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie şi produse de cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

BUSSOLA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

(540)

M 2021 08397

(111)183492

23/11/2021
ANDRES SPEDITIONS SRL,
SAT BĂNEŞTI NR. 485, JUD.
PRAHOVA, BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08379

(111)183613

22/11/2021
ATELIER DULCE S.R.L., ALEEA
PIETII BL. B10, SC. B, ET. 4, AP.
38, JUDEȚ IALOMIȚA, SLOBOZIA,
920032, IALOMIȚA, ROMANIA

andres SPEDITIONS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

DULCELE COPILARIEI
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08398

(111)183516

23/11/2021
ANDRES INTERLOGISTIK SRL,
SAT BĂNEŞTI NR. 485, JUD.
PRAHOVA, BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri.
───────

andres INTERLOGISTIK
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

M 2021 08432

(740)

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Shopidoki
(511)

───────

(111)183550

(210)
(151)
(732)

M 2021 08419

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDET CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

23/11/2021
DENISA-ELENA ILIE, STR.
PORTULUI, NR. 14, BL. S3,
SC. B, ET. 3, APT. 10, JUDET
CONSTANTA, HÎRȘOVA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

INCISIVO By Hellen Denisse

(111)183673
23/11/2021
INTERBRANDS MARKETING &
DISTRIBUTION SRL, SOS. VIILOR,
NR. 14, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, servicii de agenții de import-export,
administrarea vânzărilor, cotații de preț pentru
produse sau servicii, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermedierea de contacte
comerciale și economice pentru terţi, servicii
de comenzi online, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de terasament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țigări, țigarete, trabucuri
și alte articole pentru fumători gata de utilizare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chibrituri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu chibrituri,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole pentru uz cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole pentru uz cu tutun, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru fabricarea băuturilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere și produse de
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere și produse de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu culturi agricole și
de acvacultură, produse horticole și forestiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pâine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sare, mirodenii, arome și
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uleiuri și grăsimi comestibile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate și înlocuitori, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole și echipament de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
de perete și tavan, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni de perete și tavan,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
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și articole decorative din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe, flori și legume
artificiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de păr (decorativ, fixare
și protetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de încălțăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
textile și înlocuitori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse textile și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ațe și
fire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ațe și fire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fibre textile brute și înlocuitori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fibre textile brute și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, articole
de bucătărie și recipiente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, articole de
bucătărie și recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale și

elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale și articole izolante și opritoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule
și mijloace de transport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
media, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu conținut media, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aplicații software,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aplicații software, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu software, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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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, audiovizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru mișcare și
manevrare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru mișcare și
manevrare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru măturare,
curățare și spălare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipament pentru
măturare, curățare și spălare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de
construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
fierărie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu remedii naturale și
farmaceutice, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu remedii naturale și farmaceutice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate și materiale de diagnostic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
materiale de diagnostic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pansamente, bandaje
și plasturi medicali, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pansamente, bandaje și plasturi
medicali, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate și articole sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili și materiale pentru iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
și materiale pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățare și
odorizante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățare și
odorizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, coloranți, pigmenți
și cerneluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diluanti și agenți de
îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu substanțe,
produse și preparate chimice și elemente
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu substanțe, produse și preparate
chimice și elemente naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu detergenți pentru
uz industrial, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu detergenți pentru uz industrial,
organizare și realizare de târguri comerciale,
organizare și coordonare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de relații cu publicul, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dezinfectanți și antiseptice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dezinfectanți și
antiseptice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu roboți industriali, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu roboți industriali,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuși chirurgicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mănuși chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
măşti sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu măşti sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși de uz medical, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși de protecție
de uz medical, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mănuși de protecție de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu părți și accesorii pentru vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
părți și accesorii pentru vehicule, servicii de

comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de intermediere comercială,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183623
24/11/2021
FOR BLACK SEA SECURITY SRL,
INCINTA PORT NR.2, CLADIRE
CANTINA SEDIUL SORENA
SA, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2021 08445

FOR BLACK SEA SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 24.01.05;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: rosu, galben,
albastru, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
pază.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08449

(111)183489

24/11/2021
SMART SPHERA, STR. GIB.
MIHĂILESCU, NR. 37, BL.
RUSIDAVA, SC. B, ET. 3, AP.
14, JUDETUL VALCEA, MUN.
DRĂGĂȘANI, VALCEA, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BALEK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cartușe 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, mouseuri 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, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, 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, huse de
protecție pentru playere mp3, 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, mp3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
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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 digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, 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
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holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cduri 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 cduri, 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 cdrom, 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 compactdiscuri, 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-romuri 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 compactdiscuri 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
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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, mouseuri 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
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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,
instrumente de navigație, software de navigație,
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, aparatură de navigație
(sextanți), dispozitive de navigație gps, sisteme
electronice de navigație, aparate de navigație
pentru automobile, aparate și instrumente de
navigație, software pentru sisteme de navigație
gps, sisteme de supraveghere video, aparate
electronice de supraveghere, aparate electrice
de supraveghere, aparate pentru supraveghere
de securitate, camere de unghi mort pentru
autovehicule, camere video pentru autoturisme.
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, abajururi,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, aparate de iluminat, aparate de
iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat care
incorporează fibre optice, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat arhitectural, corpuri de
iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu halogen,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri
de iluminat incandescent, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, instalații de iluminat
cu fibră optică, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat de uz comercial, instalații de
iluminat, instalații luminoase, lampadare, 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
incandescență și accesorii pentru acestea, lămpi
cu incandescență pentru instrumente optice,
lămpi cu infraroșu, lămpi cu infraroșu, nu de uz
medical, lampi de podea, lămpi cu led, lămpi
cu mercur, lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi
cu picior, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile, lămpi
de buzunar portabile (pentru iluminat), lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi de
iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de laborator, lămpi de masă, lămpi de siguranță,
lămpi de plafon suspendate, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
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subteran, lămpi din hârtie portabile (chochin),
lămpi din hârtie verticale (andon), lămpi din
sticlă, lămpi echipate cu suporturi extensibile,
lămpi electrice, 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 pentru camping, lămpi pentru corturi, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru inspecție, lămpi pentru
instalații electrice, lămpi în formă de lumânări,
lămpi pentru lavabouri, lanterne solare, lanterne
pentru iluminat, lanterne de iluminat, lumânări cu
led-uri, lumânări electrice, luminatoare led, leduri
ambientale, lumini ambientale, lumini de control,
lumini de studio, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, panouri luminoase,
proiectoare de iluminat, reflectoare de lămpi,
reflectoare, suporturi pentru lămpi, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), surse de
lumină luminescente, tuburi luminiscente, tuburi
fluorescente, tuburi de iluminat fluorescente,
tuburi luminoase ca piese pentru aparate pentru
distrugerea insectelor, tuburi luminoase pentru
iluminat, veioze de noptieră, lămpi pentru pomul
de crăciun, instalații pentru iluminatul pomilor
de crăciun, instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, instalații luminoase de crăciun (altele
decât lumânări), decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase).
14. Ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, ceasuri care
încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri care conțin o funcție de joc electronic,
ceasuri automate, ceasornice și ceasuri de
mână, ceasuri cu embleme, ceasuri cu funcție de
comunicare fără fir, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână elegante,
ceasuri digitale, ceasuri electrice, curele de ceas
din metal, piele sau plastic.
18. Curele din piele, curele din imitație de piele,
curele de umăr din piele, curele de umăr, curele
de piele pentru bagaje, cutii din piele, etichete
adezive de piele pentru genți, etichete de piele
de cusut pe îmbrăcăminte, etichete din piele,
foi din imitații de piele pentru manufacturi, foi
din piele pentru manufacturi, port-carduri de
piele, portofele, portofele, inclusiv portcarduri,
portofele din piele, portofele atașabile la curea,
poșete, portmonee și portofele, portofele de
încheietura mâinii, portofele (nu din metale
prețioase), portofele cu compartimente pentru

carduri, genți și portofele din piele, portofele cu
fixare pe gleznă, portofele fixate la încheietura
mâinii, genți, genți sportive, genți servietă, genți
boston, bagaje (genți), genți diplomat, genți
impermeabile, genți casual, genți din piele, genți
de mână, genți de umăr, genți de călătorie, genți
cu rotile, valize, valize cu rotile, valize pe rotile,
valize de piele.
28. Articole de petrecere sub formă de
jucării de dimensiuni mici, articole din hârtie
pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de crăciun, clopoței pentru pomul de crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, dinți falși
(articole de petrecere sau carnaval), dinți de
vampir de jucărie, farse (articole de joacă),
globuri cu zăpadă de jucărie, globuri de
sticlă cu zăpadă în interior, jucării fantezie
sonore pentru petreceri, măști de halloween,
măști de jucărie, măști de teatru, măști de
carnaval, măști din hârtie, ornamente muzicale
pentru pomul de crăciun, ornamente pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (cu excepția articolelor de iluminat
și a dulciurilor), ornamente pentru pomul
de crăciun necomestibile, ornamente pentru
suportul pomului de crăciun, panglici decorative
(articole pentru petrecere), petarde (articole
pentru petreceri), pocnitori de crăciun, pocnitori
pentru petreceri, pomi de crăciun artificiali,
pomi de crăciun de jucărie, pomi de crăciun
din materiale sintetice, pălării de petrecere,
pălării din hârtie (articole pentru petreceri),
pălării din hârtie pentru petreceri, pălării din
plastic pentru petreceri, pălării pentru carnaval,
suporturi de lumânări pentru brazi de crăciun,
păpuși de crăciun, suporturi pentru pomi de
crăciun, zăpadă artificială pentru pomul de
crăciun, ghirlande artificiale de crăciun cu lumini
încorporate, coronițe artificiale de crăciun cu
lumini încorporate.
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 produsele din clasele 9, 11, 14, 18 și 28.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08455

(111)183645

24/11/2021
ALEXANDRU RADUCANU, SOS
COLENTINA, NR. 16, BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(instruire), simpozioane, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, publicare de cărţi,
reviste, ziare, periodice, cataloage, broşuri,
jurnale, comentarii, articole pe diferite teme,
inclusiv pe internet sau online, instruire în
tehnici de comunicare, servicii educaţionale
privind abilităţile de comunicare.
───────

(540)

SCHOOL OF LOVE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, activităti culturale,
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
online, organizarea şi susţinerea de cursuri,
seminarii, workshopuri, ateliere, clase (instruire),
simpozioane, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de editare de texte scrise, altele decât
cele publicitare, publicare de cărţi, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broşuri, jurnale, comentarii,
articole pe diferite teme, inclusiv pe internet sau
online, instruire în tehnici de comunicare, servicii
educaţionale privind abilităţile de comunicare.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183495
24/11/2021
CENTRUL CULTURAL
BUCOVINA, STR. UNIVERSITATII,
NR. 48, JUDET SUCEAVA,
SUCEAVA, 720228, SUCEAVA,
ROMANIA

M 2021 08458

───────

(111)183646

(210)
(151)
(732)

M 2021 08457

(740)

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

24/11/2021
ALEXANDRU RADUCANU, SOS
COLENTINA, NR. 16, BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

(540)

SCHOOL OF MONEY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, activităti culturale,
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
online, organizarea şi susţinerea de cursuri,
seminarii,
workshopuri,
ateliere,
clase

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
29.01.02; 29.01.08
(591) Culori revendicate: auriu (Pantone
10407C), negru (Pantone Black 6U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii culturale.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08469

(111)183543

24/11/2021
IMPRIMERIA DE STEAGURI UNIK
PRINT SRL, STR. VIII NR. 21, JUD.
TIMIŞ, SAG, TIMIȘ, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IMPRIMERIA DE
STEAGURI UNIK PRINT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare
și artă pentru artişti, 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, afișe publicitare,
afișe, abțibilduri (decalcomanii), caractere cu
transfer direct, calendare, tipărituri, tipare de
croitorie pentru schițe, materiale imprimate,
modele tipărite, periodice tipărite, embleme
tipărite (decalcomania), broșuri tipărite, publicații
periodice tipărite, stegulețe din hârtie, stegulețe
decorative din hârtie, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), panglici
de hârtie pentru ambalat cadouri din carton,
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, fanioane de hârtie.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, frânghii, șnururi,
curele și benzi, marchize, prelate, corturi și
acoperitoare și protecții neadaptate, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, acoperire din
plastic destinată utilizării ca protecție împotriva
stropirii, căptușeli folosite la recipientele pentru
depozitare în vrac, plase, sacoșe și saci

pentru împachetare, depozitare și transport,
vele, copertine, țesături pentru umbrare și
pavilioane, prelate pentru vehicule neajustate,
prelate pentru piscine spa, neajustate, structuri
semipermanente de pânză, structuri temporare
fabricate din materiale textile, parasoluri
(exterior), din materiale textile, paravane pentru
protecția împotriva vântului, corturi pentru
duș, folii pentru sol, huse neajustate pentru
ambarcațiuni și vehicule maritime, fire pentru
plase, lațuri (capcane), plase comerciale, plase
de camuflaj folosite la vânătoare, țesături pentru
umbrare și pavilioane.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, ambalaje din material textil pentru
cadouri, articole nețesute (textile), articole textile
imprimate individuale, țesături pentru decorațiuni
interioare, role de pâslă, produse din material
textil la bucată, suluri de materiale textile,
steaguri din brocart, pânză pentru steaguri,
steaguri din plastic, steaguri din nailon, materiale
textile pentru steaguri și banderole, stegulețe
textile utilizate pentru marcarea locurilor la masă,
fanioane din pâslă, drapele și fanioane textile,
fanioane din material textil sau plastic, fanioane
textile, perdele din plasă, perdele dantelate,
pânză pentru vele.
40. Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, amestec de vopsele, aplicare
de desene în relief pe suprafețe de carton,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
tablă, aplicare de modele în relief pe suprafețe de
hârtie, aplicare de monograme pe îmbrăcăminte,
asamblare de produse pentru terți, croirea
stofelor, brodare, servicii de fabricare de
huse detașabile la comandă, inscripționarea
panourilor indicatoare, mulaje din materiale
textile, mulaje din produse sintetice, imprimare
personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, imprimare 3D,
croitorie, developare fotografică, fotogravare,
fotofinish, duplicare fotografică, imprimare de
fotografii, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimare de motive pe țesături, imprimare
digitală, imprimare după tipar de materiale
textile, imprimare pe materiale textile, vopsire,
tratarea și prelucrarea materialelor plastice,
imprimare, imprimarea desenelor, imprimare de
fotogravuri, închirieri de echipamente pentru
imprimarea fotografică, servicii de informare
privind imprimarea peliculelor fotografice,
imprimarea tricourilor, închirieri de aparate și
echipamente pentru imprimarea fotografiilor,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate
digital, tratamentul materialelor textile, a pieilor
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și a blănurilor, finisarea materialelor textile,
impermeabilizarea materialelor textile, vopsirea
materialelor textile, închiriere de echipamente
pentru tratarea și transformarea materialelor,
producerea de energie și fabricare la comandă,
fabricare la comandă de forme pentru utilizare în
industrie, fabricare la comandă de elemente de
construcție prefabricate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08505

(111)183596

25/11/2021
VANELLI SRL, STR. IAŞITG.FRUMOS, KM 10, JUD.
IAȘI, COMUNA LEȚCANI, IAȘI,
ROMANIA

terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
preparate farmaceutice, produse farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru suplimente
dietetice şi produse farmaceutice, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
suplimente dietetice şi produse farmaceutice,
servicii de comerţ, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
───────

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

(540)

(111)183665
25/11/2021
CROPMARKET SRL, STR.
PRINCIPALA, NR. 134, JUD.
GIURGIU, COLIBASI, GIURGIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08506

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CROPMARKET
(511)

K2dens
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice de uz uman și
veterinar, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice,
preparate
chimice
pentru
scopuri medicale, medicamente pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, suplimente enzimatice, enzime
pentru scopuri medicale, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, medicamente de uz
uman, preparate nutraceutice pentru scopuri

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, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de agenții import și export, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu substanțe,
produse și preparate chimice și elemente
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, erbicide, pesticide,
preparate și articole medicinale și veterinare,
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servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, detergenți pentru uz
industrial, 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, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, plante, ciuperci, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, malțuri și cereale
neprocesate, gazon natural, flori, semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor, copaci
și produse forestiere, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
alimentare și hrană pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru agricultură și terasament,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini de pulverizat, roboți industriali,
scule electrice de grădinărit, echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu vehicule terestre și mijloace de
transport, părți și accesorii pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, frânghii și sfori, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, materiale textile stratificate cu
material plastic, utilizate în agricultură, marchize,
prelate, plase umbrire, corturi și acoperitoare
neadaptate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183487
02/12/2021
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
M 2021 08597

1 UNIFY FOOD

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao si cafea artificială,
orez, paste si tăiței, tapioca si sago, făina
si preparate din cereale, păine, produse de
patiserie și produse de cofetarie, ciocolata,
inghetata, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de inghetata, comestibile, zahar, miere,
melasa, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheata (apa inghetata).

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08598
(111)183595
02/12/2021
INTERSTAR CHIM SA,
BULEVARDUL BASARABIA,
NR.256, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCURESTI,
041256, ROMANIA

(111)183709
02/12/2021
C.R.D. POWER IMOB-CONSULT
SRL, BD. GRIVITEI, NR. 81, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08607

(740)

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

(540)

(540)

POWER IMOB
(531)

AROXOL PURE & FORTE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.17;
26.03.01
(591) Culori revendicate: albastru, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticide.
───────

Clasificare Viena: 07.01.08; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: negru, rosu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
asigurări, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, afaceri imobiliare, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
administrare de imobile, gestiunea imobilelor,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți
în numele terților, servicii fiduciare imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
punere la dispoziție de locuințe, selectare și
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
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de locuințe (apartamente), managementul
proprietăților imobiliare, furnizare de cazare
permanentă, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
servicii de management imobiliar privind
tranzacțiile cu proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
administrare de clădiri cu apartamente, închiriere
de apartamente, închiriere de case, servicii
financiare în domeniul vânzării și cumpărării de
valori mobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08612

(111)183647

13/12/2021
SUD GRUP EDIL CONSTRUCT
SRL, SOS. BUCURESTIGIURGIU NR. 72, CAMERA
3, SAT CALUGARENI,
JUDETUL GIURGIU, COMUNA
CALUGARENI, GIURGIU,
ROMANIA

ilmadoors.ro
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.09
Culori revendicate: albastru, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale.
───────

(111)183633
03/12/2021
S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION
S.R.L., STR. BACIULUI, NR.4,
BL.9, SC.3, ET.5, AP.99, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08616

(740)

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

(540)

NEXT GEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea pisicilor, alimente la conservă pentru
animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pe bază de ovăz pentru
animale, alimente pentru animale care dau lapte,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale marine, alimente pentru animale,
care conțin extracte din plante, alimente pentru
animale, pe bază de lapte, alimente pentru
căței, alimente pentru găini, alimente pentru
oi, alimente pentru păsări de curte, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
băuturi pentru pisici, băuturi pentru câini, băuturi
pentru animale de companie, bulgări de sare
pentru animale, alimente pentru pisici, alimente
pentru pisici pe bază de sau care conțin pește,
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alimente pentru viței, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, grăunțe
pentru hrana animalelor, germeni de grâu pentru
consum animal, făină pentru animale, făină din
semințe de in pentru consum animal, făină din
boabe de soia (hrană pentru animale), făină
de pește pentru consumul animal, făină de
ovăz pentru consum de către animale, fân
uscat balotat, fân, furaje pentru cai, substante
alimentare fortifiante pentru animale, fermenți
pentru consum animal, extracte din drojdie
pentru a fi consumate de animale, extracte de
malț pentru a fi consumate de către animale,
drojdie uscată activă pentru animale, drojdie
pentru nutreț de animale, delicatese pentru
păsări, comestibile, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, crevete în saramură
pentru hrană de pești, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
hrană de animale derivată din fân, hrană de
animale derivată din fân uscat la aer, hrană de
animale derivată din materie vegetală, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, hrană de
animale sub formă de bucăți, hrană de animale
sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
pentru câini, hrană la conservă pentru pisici,
hrană mixtă pentru animale, hrană pe bază de
cereale pentru animale, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pentru
animale de companie, hrană pentru animale
domestice, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment

pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru animale, lapte praf
pentru animale de companie, lapte praf pentru
căței, lapte praf pentru hrana animalelor, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), lucernă uscată pentru animale, malț
cu conținut de albumină pentru consumație la
animale (nu de uz medical), malț pentru animale,
mâncare din semințe de rapiță pentru consum
animal, mâncare pentru hamsteri, mălai pentru
a fi consumat de către animale, nisip pentru
găini, nutreț fortifiant pentru animale, nutreț
pentru îngrășarea vitelor, oase de mestecat
pentru câini, oase comestibile și sticksuri pentru
animale de casă, produse pentru îngrășarea
animalelor, înlocuitori de lapte pentru utilizare
ca alimente pentru animale, produse pentru
păsări ouătoare, hrană pentru păsări, prăjituri din
cereale pentru animale, prăjituri de ovăz pentru
a fi consumate de animale, preparate alimentare
pentru pisici, oase de ros digestibile pentru câini,
oase de sepie, oase de sepie (pentru păsări
de colivie), oase pentru câini, oase și batoane
de mestecat pentru animale domestice, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, făină
de orez (nutreț), orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, os de sepie pentru păsări, ovăz
pentru a fi consumați de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de calciu
pentru furaje, paie, paie (furaje), pastă de
amidon (hrană pentru animale), turte de porumb
pentru vite, porumb (procesat) pentru consum de
către animale, porumb pentru consum de către
animale, praf de semințe de ulei pentru animale,
preparate alimentare pentru câini, substanțe
de alimentare pentru albine, substanțe nutritive
(hrană) pentru pești, săruri minerale pentru
bovine, tablete de drojdie pentru a fi consumate
de animale, tărâțe de orez (hrană pentru
animale), preparate alimentare pentru albine,
preparate comestibile pentru cai, preparate din
cereale fiind hrană pentru animale, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, turte de
rapiță pentru vite, reziduuri de distilerie, hrană
pentru animale, reziduuri din tratarea malțului
pentru utilizare ca hrană de animale, roșcove
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de chile (alimente pentru animale), semințe
de in comestibile, neprocesate, semințe de in
pentru consum animal, turte de oleaginoase,
urluială (hrană pentru animale), sare pentru vite,
alge pentru hrana animalelor, hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere.
───────

(111)183649
06/12/2021
SC BIG BROTHER COMPANY
SRL, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 290, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08651

(740)

MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
JUDEŢ ILFOV, POPEȘTI - LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183648
07/12/2021
I.V. FUTURE SRL, STR. PORTULUI
NR. 7, SC. A, ET. 1, BIROUL
24A, JUDETUL GALATI, GALATI,
800032, GALAȚI, ROMANIA
M 2021 08628

IV FUTURE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii it.
───────

FĂRĂ SECRETE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
imobiliare (exceptând transportul lor) pentru
a le permite clienților să le vadă, să le
compare și să le cumpere comod, vânzarea
prin licitație a bunurilor imobiliare, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
și rezidențiale, informații despre vânzarea
imobilelor, servicii de analiză de piață privind
vânzarea de bunuri imobiliare, intermediere în
materie de contracte de vânzare – cumpărare de
bunuri imobiliare.
36. Servicii imobiliare, servicii de consultanță
imobiliară, furnizarea de informații privind piața
imobiliară, servicii de evaluare imobiliară,
monitorizare imobiliară, expertizare imobiliară și
audit imobiliar, servicii de planificare imobiliară
(servicii financiare), agenție imobiliară, servicii
de intermediere imobiliară, administrare de
imobile, organizare de închirieri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, gestiunea
bunurilor și investițiilor imobiliare, acordare de
finanțare pentru dezvoltare imobiliară.
37. Servicii
de
dezvoltare
imobiliară
(construcții), servicii de construcții, servicii
de supraveghere a construcțiilor, consultanță
în
domeniul
construcțiilor,
supervizarea
(conducerea) lucrărilor de construcții, reparații,
consolidări, reabilitări și amenajări de clădiri.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, servicii de inspecție a clădirilor
(expertize), consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08652
(111)183650
06/12/2021
SC BIG BROTHER COMPANY
SRL, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 290, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
JUDEŢ ILFOV, POPEȘTI - LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(111)183739
06/12/2021
VETERIN DISTRIBUTION SRL,
STRADA BAIA MARE NR. 5
BL 12B, SC A, ET 4 , AP 19,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08653

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

(540)

CASE FĂRĂ SECRETE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
imobiliare (exceptând transportul lor), pentru
a le permite clienților să le vadă, să le
compare și să le cumpere comod, vânzarea
prin licitație a bunurilor imobiliare, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
și rezidențiale, furnizarea de informații despre
vânzarea imobilelor, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri imobiliare,
intermediere în materie de contracte de vânzare
– cumpărare de bunuri imobiliare.
36. Servicii imobiliare, servicii de consultanță
imobiliară, furnizarea de informații privind piața
imobiliară, servicii de evaluare imobiliară,
monitorizare imobiliară, expertizare imobiliară și
audit imobiliar, servicii de planificare imobiliară
(servicii financiare), agenție imobiliară, servicii
de intermediere imobiliară, administrare de
imobile, organizare de închirieri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, gestiunea
bunurilor și investițiilor imobiliare, acordare de
finanțare pentru dezvoltare imobiliară.
37. Servicii
de
dezvoltare
imobiliară
(construcții), servicii de construcții, servicii
de supraveghere a construcțiilor, consultanță
în
domeniul
construcțiilor,
supervizarea
(conducerea) lucrărilor de construcții, reparații,
consolidări, reabilitări și amenajări de clădiri.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, servicii de inspecție a clădirilor
(expertize), consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri.

VETERIN Ditribution
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenţii de import şi export
de produse veterinare, servicii de comerţ cu
produse veterinare.
39. Servicii de distribuire a produselor
veterinare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08657
(111)183651
06/12/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183653
06/12/2021
BOGDAN-ADRIAN NICOLAU,
STR. CALARASI NR. 3, SC. A, AP.
1, JUDETUL SUCEAVA, RADAUTI,
SUCEAVA, ROMANIA
M 2021 08659

BONAVENTURA
(511)

Inovație BCR
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate: albastru (Pantone
291, Pantone 2955)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08658

(111)183652

06/12/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(740)

M 2021 08660

06/12/2021
FUNDAȚIA PENTRU SMURD,
STR. PROF. DR. GHEORGHE
MARINESCU, NR.50, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREȘ, 540136,
MUREȘ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Inovație BCR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.
───────

SMURD
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.16
(591) Culori revendicate: galben, rosu,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate
pentru
înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente
pentru
tratarea
informaţiei
şi calculatoare, extinctoare, echipamente
de protecție, îmbrăcăminte de protecție,
încălţăminte de protecție, căşti şi măşti de
protecţie.
39. Transport şi în special transport medical.
44. Servicii medicale şi în special servicii publice
de asistenţă tehnică şi medicală de urgenţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
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.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de editare, publicare.
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
(gestiune de baze de date, programare, creare
de soft, creare şi întreţinere pagini web).
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

(111)183660
06/12/2021
LION COMMUNICATION
SERVICES S.A., STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 08663

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010708, ROMANIA

(540)

theGeeks
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08664

(111)183685

06/12/2021
PRESTIGE TOWERS SRL, STR.
ION C. BRATIANU NR. 22A, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRESTIGE ESTATES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.04; 26.11.08
(591) Culori revendicate: negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de promovare în domeniul construcţiilor, şi
anume organizarea de proiecte de 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 consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzărilor, promovare a vânzărilor

prin programe de fidelizarea clienților, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, auditare afaceri.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, afaceri financiare,
monetare, imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de cercetare privind selectarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), finanţare imobiliară, investiţii
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanţă
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare și finanțare, agentii imobiliare, servicii
de consultanță în materie de bunuri imobiliare,
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consultanță imobiliară, management imobiliar,
servicii financiare în domeniul vânzării și
cumpărării de valori imobiliare.
42. Realizarea
de
planuri
(construcţii),
decoraţiuni interioare, desen tehnic, servicii ale
desenatorilor de arte grafice, 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 concepție
grafică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08668

(111)183661

06/12/2021
DANIEL ALEXE, BLV. NICOLAE
GRIGORESCU 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(111)183731

(210)
(151)
(732)

M 2021 08669

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

06/12/2021
SEPHORA COSMETICS ROMANIA
S.A., SPLAIUL UNIRII NR. 165,
COMPLEXUL DE BIROURI
"TIMPURI NOI SQUARE",
CLĂDIREA TN OFFICES 2, ETAJ
7, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BLACK FRIDAY LA SEPHORA
(511)

PAHARNIC
(511)

târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, servicii de transport de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalarea,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.
41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,
servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurant, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering specializate la

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
21. Instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor.
35. Publicitate și marketing.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08670

(111)183662

06/12/2021
DANIEL ALEXE, BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CUPBEARER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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39. Transport, servicii de transport de alimente,

colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalare,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.
41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,
servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurante, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering, specializatela
târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.

evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurante, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering, specializatela
târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.
───────

M 2021 08672

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08671

(111)183663

06/12/2021
DANIEL ALEXE, BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/12/2021
SEPHORA COSMETICS ROMANIA
S.A., SPLAIUL UNIRII NR. 165,
COMPLEXUL DE BIROURI
"TIMPURI NOI SQUARE",
CLĂDIREA TN OFFICES 2, ETAJ
7, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BEAUTY FRIDAY
LA SEPHORA

ECHANSON
(511)

(111)183732

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, servicii de transport de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalare,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.
41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,
servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08677
(111)183733
06/12/2021
SEPHORA COSMETICS
ROMANIA SA, ETAJ 7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

(111)183692
06/12/2021
ECOM ONLINE SRL, STR.
GHEORGHE DOJA, NR. 97R,
JUDET SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08682

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDET IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

CYBER MONDAY
LA SEPHORA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.
───────

M 2021 08678

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

06/12/2021
SEPHORA COSMETICS
ROMANIA SA, ETAJ 7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SINGLES DAY LA SEPHORA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.
───────

DASME

(111)183734

(210)
(151)
(732)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Alimente semipreparate și snack-uri, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, produse
de brutărie, produse de cofetărie, ciocolată și
deserturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, 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/
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prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot

dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinade, 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 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 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
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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.
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,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
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brutărie, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații

și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
───────

(111)183546

(210)
(151)
(732)

M 2021 08688

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
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700730, IAȘI, ROMANIA
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SPECTRUM SALON SRL,
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VENUS SECRET
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15
(591) Culori revendicate: mov (HEX #a94d89,
HEX #a54686)), portocaliu (HEX
#fddac5, HEX #fdd6c3)), galben (HEX
#fffcd5), negru (HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
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de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit, oale
sub presiune, electrice, grătare, căzi de baie,
căzi de baie pentru băi de şezut, fitinguri
pentru baie, instalaţii pentru baie, instalaţii
sanitare pentru baie, încălzitoare pentru pat,
aparate pentru răcirea băuturilor, lumini pentru
biciclete, bideuri, pături, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, ţevi de cazan (tuburi) pentru
instalaţiile de încălzire, cazane, altele decât
componentele maşinilor, aparate de sterilizare
a cărţilor, suporturi pentru arzătoarele de gaz,
aparate de prăjit pâinea, prăjitoare de pâine,
maşini de făcut pâine, maşini de copt pâine,
arzătoare pentru lămpi, arzătoare, felinare cu
lumânări, carbon pentru lămpile cu arc, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industrial, camere sterile (instalaţii
sanitare), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, bobine
(componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice, răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare, cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
usb, încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
aparate pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi
standard, lămpi de podea, vase pentru tajine,
electrice, proiectoare de lumină, mașini de ceață,
aparate si instalatii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, mașini electrice de făcut lapte de
soia, capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,

electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate şi instalaţii de
uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru apa
potabilă, şeminee, domestice, fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare, cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
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,
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perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă, globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile, cazane pentru spălat, uscătoare de
rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun,
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile, lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malț,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă, robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de

rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire, plite pentru
fript (aparate de gătit), grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele 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 a apei,
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dispozitive de evacuare a apei din rezervoarele
de toaletă, aparate de captare a apei, instalaţii
de irigat, automate, maşini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, fitile
adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
aparate pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
instalații de uscare.
44. Servicii de saloane de înfrumusețare în
legătură cu servicii de coafură, frizerie și machiaj,
coafură, servicii de machiaj.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08690

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

(111)183597

06/12/2021
BIO EEL S.R.L., STR. BEGA,
NR.5D, JUD. MUREȘ, TARGUMURES, MUREȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08703

(111)183535

07/12/2021
DAMILA SRL, LOCALITATEA
BOTORANI, JUDETUL VALCEA,
COMUNA MĂCIUCA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

RODACH SIMETRIC
bioeel o companie
responsabilă
(531)

(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.03; 26.01.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrasive.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Țigle metalice, țigle olandeze metalice,
țigle metalice pentru acoperișuri, acoperișuri
metalice, versante metalice pentru acoperiș,
componente metalice pentru acoperiș, tablă
metalică pentru acoperiș, jgheaburi metalice
pentru acoperiș, ventilatoare metalice pentru
acoperișuri, panouri metalice pentru acoperișuri,
materiale metalice pentru acoperișuri, table
metalice pentru acoperișuri, dolii metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperișuri, șarpante de acoperiș din metal,
structuri din metal pentru acoperișuri,
iluminatoare de acoperiș din metal (ferestre),
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
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acoperișuri de metal, care includ celule
solare, acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08709

(111)183585

07/12/2021
WTZCONSULTSERV S.R.L.,
ALEEA BOTORANI NR. 6,
CAMERA 1, BLOC V83, SCARA
2, ETAJ 5, AP. 53, JUDEȚ
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE
IN PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. NATAȚIEI NR. 63, JUDEȚ
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI, 013322,
ROMANIA

(540)

WTZ TECHNOLOGIES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
software mobile descărcabile, aplicații software
anti-malware
descărcabile,
software
de
calculator pentru asigurarea securității reţelelor,
calculatoarelor și accesului la internet, software
de calculator pentru furnizarea de protecție
a identității online și control parental,
software de calculator pentru scanarea,
detectarea și eliminarea virușilor, viermilor,
cailor troieni, aplicațiilor adware, spyware
și altor programe malware, software de
securitate pe internet, și anume, software
de calculator pentru utilizare în monitorizarea
și controlul activității computerizate online,
software de protecție împotriva fraudei, software

de optimizare pentru computer, software de
calculator pentru prevenirea, diagnosticarea și
repararea problemelor computerului, software
de calculator pentru copierea, stocarea,
restaurarea și recuperarea datelor, folderelor
și fișierelor, software de securitate pentru
afaceri, software de tip firewall, software
de control al confidențialității, software de
filtrare a conținutului, software de calculator
pentru crearea unei reţele private virtuale,
aplicații software, descărcabile, utilitare pentru
facilitarea utilizării computerelor în locaţii
îndepărtate şi pentru facilitarea comunicaţiilor
între utilizatorii de dispozitive mobile prin
reţele, software de calculator pentru utilizare
la actualizarea altor software de calculator,
software de calculator pentru administrarea
aplicaţiilor de reţea, software de calculator
pentru conectarea și gestionarea computerelor
la distanță, pentru sincronizarea fișierelor prin
e-mail, pentru asigurarea securității utilizatorilor
de computere la distanță, pentru implementarea
măsurilor de securitate pentru computere,
software și rețele pentru utilizatorii de computere
la distanță, software de calculator pentru
gestionarea şi transferul de fişiere, software
de calculator care oferă firewall, filtrare de
conținut, alertă de intruziune, protecție împotriva
virușilor, rețele private virtuale și alte funcții
de securitate pentru computer și gestionarea
stocării fișierelor, software de calculator pentru
utilizare în gestionarea fișierelor, mediilor de
stocare a datelor și sistemelor, software
de calculator pentru utilizare în gestionarea
stocării de date și administrarea rețelelor
de stocare, software de calculator pentru
copierea şi restaurarea datelor din calculator,
software de calculator pentru monitorizarea,
identificarea și rectificarea problemelor și erorilor
apărute în legătură cu fișiere, sistemul de
operare și rețele de computere, software de
calculator pentru generarea de rapoarte din
baze de date, software de calculator pentru
programarea proceselor automate, software
de calculator pentru utilizarea în gestionarea
centrală a calculatoarelor dintr-o reţea de
calculatoare, software de calculator pentru
replicarea şi arhivarea fişierelor dintr-un depozit
de date în altul, programe de calculator
pentru operarea aplicaţiilor de comunicaţii
de date şi pentru criptarea şi autentificarea
informaţiilor electronice, programe de calculator,
înregistrat sau descărcabil, pentru utilizare în
domeniul administrării sistemelor informatice,
și anume programe pentru administrarea și
gestionarea programelor de calculator și a
datelor electronice despre sisteme informatice,
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programe de calculator, înregistrate sau
descărcabile, pentru gestionarea configuraţiilor
software ale sistemelor informatice şi ale
reţelelor de calculatoare, programe de calculator,
înregistrate sau descărcabile, pentru trimiterea
și primirea de software de calculator printr-o
rețea de computer, pentru a realiza distribuția
de software și programe de calculator pentru
instalarea și modernizarea altor programe
de calculator, fără intervenția manuală a
utilizatorului, programe de calculator, înregistrate
sau descărcabile, pentru copierea datelor de pe
un mediu de stocare electronic pe un alt mediu
de stocare electronic, software integrat pentru
monitorizarea și securitatea rețelei.
42. Conversia codului de programare pentru
terţi, consiliere informatică, și anume, consiliere
tehnică referitoare la operarea calculatoarelor,
proiectare, dezvoltare si întreținere de baze de
date computerizate, servicii de diagnosticare
pentru calculatoare sub formă de diagnosticare a
problemelor hardware și software de calculator,
întreţinere de software de calculator, programare
pe calculator, servicii on-line de calculator
sub formă de site web pentru furnizarea
de informaţii despre software de calculator,
audit pentru software de calculator și rețele,
inclusiv auditarea securității datelor, servicii
informatice, şi anume crearea şi întreţinerea,
proiectarea şi implementarea recuperării datelor,
proiectare și dezvoltare de baze de date,
furnizare de motoare de căutare pe internet,
proiectare de site-uri web, instalarea softwareului de calculator, actualizarea software-ului
de calculator, proiectare de software, analiza
sistemelor informatice, furnizarea utilizării
temporare a unor aplicații software on-line
care nu pot fi descărcate, pentru accesarea
aplicaţiilor de calculator şi a altor produse
software, închiriere de aplicaţii software,
proiectare de computere, cercetare și dezvoltare
pentru aplicații software, asistenţă tehnică
pentru aplicaţii software, şi anume depanarea
problemelor referitoare la software-ul de
calculator.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183697
07/12/2021
IULIA VOICU, STR. BOGDAN
GHEORGHE TUDOR NR. 1,
BL. 22C, SC. 1, PARTER, AP.
1,SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2021 08711

INARI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpunuri, săpunuri nemedicinale, săpunuri
parfumate, săpunuri parfumate, săpunuri
granulate, săpunuri cosmetice, săpunuri cremă,
săpunuri deodorante, săpunuri antiperspirante,
săpunuri pentru mâini, săpunuri de față,
săpunuri fabricate manual, săpunuri și geluri,
săpunuri lichide, săpunuri carbolice, săpunuri cu
aloe, săpunuri de rufe, săpunuri din buretele
loofah, săpunuri pentru toaletă, săpunuri de
toaletă nemedicinale, săpunuri-cremă de corp,
săpunuri de baie lichide, săpunuri pentru
îngrijirea corporală, săpunuri stick pentru
bărbierit (preparate), săpunuri sub formă de
gel, săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săpunuri lichide pentru mâini și față.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08721

(111)183586

07/12/2021
CERTION SRL, ALEEA
ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

CERTION ALLIANCE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
24.13.23
(591) Culori revendicate: gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar (fara posibilitatea de
achizitionare in rate sau prin inchiriere), în
legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de
către chiriași sau locatari, inclusiv spații
de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, management imobiliar, servicii de
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,

evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare (fara posibilitatea de achizitionare in
rate sau prin inchiriere), servicii de planificare și
organizare în sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier ( servicii
de constructii) și servicii din domeniul
construcțiilor de clădiri și construcțiilor imobiliare,
servicii de dezvoltare imobiliara (constructii),
reparații în legătură cu imobile, servicii de
curățenie pentru imobile (interior), servicii
de curățenie pentru imobile (suprafață
exterioară), servicii de curățenie industrială
pentru imobile, consiliere și consultanță în
construcții, informații legate de construcții și
servicii de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de rezervări
de hoteluri și pensiuni, servicii de catering,
servicii de închiriere a mobilierului și aparaturii
necesare pentru activități de catering și pentru
servicii de alimentație publică, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, închirierea clădirilor mobile,
transportabile.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08723

(111)183587

07/12/2021
SUN RESIDENCE SRL, STR. AL.
I. CUZA NR. 103, JUDEȚ IAȘI,
COMUNA BUTEA, IAȘI, ROMANIA

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

COMAT TOWERS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.03.04
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#2AA07D, HEX #1A8871, HEX
#50C487), albastru (HEX #36B3DD,
HEX #1474C3, HEX #012178,
#0E46AC, #1A7CF4, #2E9CF6, HEX
#022E95), mov (HEX #CE5CFA,
HEX #913DF5, HEX #4928A3, HEX
#7B40F4, HEX #6E1CAE), portocaliu
(HEX #Ef6733, HEX #F17646, HEX
#B54021, HEX #F18D27, #F19822),
galben (HEX #FEC41E), negru (HEX
#1B1B1B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de

reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
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machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri 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, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte

publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii
actuariale,
managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
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pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de depozite sigure pentru valori,
servicii bancare de economisire, brokeraj de
titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri / agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar /
custode, servicii imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire),
izolarea
clădirilor,
construirea
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), închirierea maşinilor de
curăţare,
curăţarea
clădirilor
(suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, încărcarea maşinilor
electrice, dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea

echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea
echipamentelor
de
bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
curăţarea străzilor, întreţinerea piscinelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, construcţia
şi repararea depozitelor, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08728

(111)183726

08/12/2021
CLAP INTERNATIONAL S.R.L.,
STR. AVIONULUI NR. 26, BIROU
B, ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014336, ROMANIA

ROYALTY SHARE TOKEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații
software
pentru
calculator,
platforme software de calculator, suporturi
de stocare digitale sau analog, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile.
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.
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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, 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.

(111)183695
08/12/2021
HEINEKEN ROMANIA S.A.,
STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08733

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

───────

Bucegi
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
06.01.01; 06.01.02; 26.11.02; 05.07.02;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08
(591) Culori revendicate: roşu, verde deschis,
verde închis, negru, galben închis,
galben deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08753
(111)183689
08/12/2021
UNITED STATES POLO
ASSOCIATION, 1400
CENTREPARK BLVD, SUITE 200,
FLORIDA, WEST PALM BEACH, FL
33401, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII
PTOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(111)183688
08/12/2021
UNITED STATES POLO
ASSOCIATION, 1400
CENTREPARK BLVD., SUITE
200, WEST PALM BEACH, FL
33401, FL, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(210)
(151)
(732)

M 2021 08755

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)

(540)

U.S. POLO ASSN.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Ceasuri și bijuterii, cutii de ceasuri,
metale prețioase și aliajele lor și obiecte din
metale prețioase, pietre prețioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
───────

USPA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.07.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genți, genţi de mână, genți de umăr, genți de
mână (poșete), genți cu brațară, portofele pentru
monede, portofele, etuiuri pentru cardurile de
credit (portofele), etuiuri pentru cărţile de vizită,
sacoșe, genţi de spate, genți pentru sporturi,
genți pentru cărți/ ghiozdane, genți de plajă,
sacoșe, genți pentru scutece, genţi de cosmetic,
nedotate, genți de călătorie, bagaje, umbrele.
25. Articole de îmbracăminte: îmbrăcăminte
pentru nou-născuți, bandane (fulare), halate
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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,
cravate, îmbrăcăminte de stradă, paltoane
bărbăteşti, pardesie, pantaloni (am.), jachete cu
glugă (parka), ponchouri, pulovere, hanorace
(pulovere), pijamale, saronguri, panglici pentru
purtare, eșarfe, șaluri, cămăși, cămăși cu
mânecă scurtă, articole sport din jerseu,
tricouri polo, tricouri pentru rugby, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, chiloţi tip boxeri,
măști de somn, furouri (lenjerie de corp),
șosete, costume, suspensoare, lenjerie de
corp/desuuri, flanele, body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți,
pantaloni, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
veste, îmbrăcăminte impermeabilă, articole
pentru acoperirea capului: fesuri (beanies), șepci
de baseball, bonete, jobene, cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), berete.articole de
încălțăminte: sandale, papuci, cizme, pantofi
de sport, pantofi de ocazie, tocuri, tălpi pentru
încălţăminte, șireturi, fitinguri metalice pentru
încălţăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și
servicii de comerţ online cu amănuntul în
domeniul confecțiilor, articolelor de îmrăcăminte
și accesoriilor de modă, publicitate în legătură cu
servicii de comerț cu amănuntul.
───────

(111)183702
08/12/2021
NICOLAU IONEL CĂTĂLIN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. LUCA ARBORE NR. 36, BL.
522, SC. B, ET. 5, AP. 24, JUD.
IAȘI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08757

(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)

La Cătălin
(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,
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
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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, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea

vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), 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,
servicii de înmatriculare a automobilelor,
administrare a afacerilor pentru parcări auto,
administrare a afacerilor pentru ateliere de
reparaţii auto, managementul afacerilor cu
parcuri auto (pentru terți), realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, 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 comerţ
cu anvelope, servicii de consultanță în afaceri
privind deschiderea unui atelier de reparaţii auto
în sistem de franciză.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
servicii de electricieni, încărcarea masinilor
electrice, montarea cablurilor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, întreţinerea
şi repararea vehiculelor cu motor, vopsire,
interioară şi exterioară, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, reşaparea
anvelopelor, nituire, protecţie anticorozivă,
sablare, echilibrarea anvelopelor, gresarea
vehiculelor, lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii
de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a
vehiculului,
încărcarea
bateriilor
la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
vopsirea automobilelor, gresarea automobilelor,
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lubrifierea
automobilelor,
întreținerea
automobilelor,
curățarea
automobilelor,
șlefuirea automobilelor, vopsitul autovehiculelor,
spălarea
autovehiculelor,
finisare
de
automobile,
reparații
de
automobile,
repararea tapițeriei autovehiculelor, servicii
de
recondiționare
automobile,
curățare
completă
pentru
automobile,
montare
geamuri pentru autovehicule, curățarea și
lustruirea autovehiculelor, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, reparații auto pe
marginea drumului, instalare de accesorii
pentru automobile, tuning pentru caroserii de
automobile fără a afecta proprietățile esențiale,
reparații și întreținere de automobile, servicii
de spălare de autovehicule, servicii de curățare
pentru autovehicule terestre, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile fără
a afecta proprietățile esențiale, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule, servicii
de realimentare cu benzină pentru autovehicule,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile, reparații
sau întreținere de autovehicule cu două roți,
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, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul de
pasageri, reparații și finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terți, servicii mobile
de schimb de ulei pentru autovehicule prestate
la locația clientului, verificare de automobile
și de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreținere și de reparație, întreținerea și
repararea anvelopelor, echilibrare anvelope,
recanelarea anvelopelor, montarea anvelopelor,
înlocuire de anvelope, echilibrarea (alinierea) de
anvelope, servicii de montare anvelope, rotația și
echilibrarea anvelopelor, montare și reparații de
anvelope de vehicule, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii

de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08760

(111)183698

08/12/2021
STEFAN-GABRIEL MAIDANIUC,
CALEA PLEVNEI, NR. 15, ETAJ
PARTER, AP 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010221, ROMANIA
GABRIEL NEAGU, STR. ELEV
STEFAN STEFANESCU, NR 13,
BLOC 451, ET. 2, AP. 34, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

Marsquake

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și sportive
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08763

(111)183694

09/12/2021
DEMIDO CONSULTING SRL,
STRADA MARASESTI, 40, JUDEŢ
GIURGIU, SAT BOLENTIN DEAL,
500113, GIURGIU, ROMANIA

ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

HORUS EYE
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari antireflex,
ochelari corectori, ochelari fantezie, ochelari
antiorbire, etuiuri de ochelari, braţe de ochelari,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari, ochelari de citit, ochelari
de gheţari, ochelari pince-nez, ochelari pentru
machiaj, rame de ochelari nemontate, ochelari
cu lentile polarizate, ochelari de protecţie,
ochelari tip mască, cordoane pentru ochelari,
săculeţi pentru ochelari, tocuri de ochelari, rame
de ochelari, ochelari pentru mărit, braţe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, ochelari de
mărire, ochelari de soare, ochelari fără braţe,
lentile pentru ochelarii, ochelari cu prescripţie
medicală, ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, ochelari cu înveliş antireflex, lanţuri
pentru ochelari şi pentru ochelari de soare,
protecţii laterale pentru ochelari, ochelari cu
vedere nocturnă, rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, şnururi pentru ochelari
de soare, etuiuri pentru ochelari fără braţe,
ochelari de vedere pentru copii, ochelari de
vedere (articole optice), lentile pentru ochelari

de soare, lentile pentru ochelari de vedere,
rame pentru ochelari de soare, etuiuri pentru
ochelari de soare, lănţişoare pentru ochelari
de soare, lentile de schimb pentru ochelari,
braţe pentru ochelari de soare, suporturi de
nas pentru ochelari, tocuri de ochelari de
vedere, pernuţe de nas pentru ochelari, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, tocuri pentru ochelari fără braţe, rame
de ochelari fără braţe, şnururi pentru ochelari
fără braţe, lănţişoare pentru ochelari fără braţe,
ochelari de protecţie pentru protejarea ochilor,
ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
lentile optice pentru ochelarii de soare, ochelari
de soare în ton cu moda, perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, ochelari de soare
pentru animale de companie, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, ochelari de soare pe
bază de prescripţie, tocuri pentru ochelari de
vedere pentru copii, ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on), ochelari de vedere eliberaţi
pe bază de reţetă, tocuri pentru ochelari de
vedere şi de soare, rame pentru ochelari din
metal şi material sintetice, rame de ochelari
fabricate dintr-o combinaţie de metal şi plastic,
rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinaţie de metal şi materiale plastice, lentile,
lentile antireflex, lentile oftalmologice, lentile
interschimbabile, lentile brute, lentile optice,
cutii pentru lentile, lentile optice brute, lentile
pentru mărit, lentile de contact, lentile corectoare
(optică), lentile optice pentru cătări, lentile
din material plastic, lentile oftalmice de sticlă,
lentile de contact colorate, lentile de contact
cosmetice, casete pentru lentile de contact, cutii
pentru lentile de contact, cutii pentru lentilele
de contact, mulaje pentru lentilele de contact,
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, lentile
de soare cu clips magnetic, aparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, lentile pentru
măşti de protecţie pentru faţă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari corectori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
fantezie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari antiorbire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etuiuri
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu braţe de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru ochelari, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sticlă de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari pince-nez,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari cu lentile polarizate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari tip mască,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu săculeţi pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocuri de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu braţe pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari de mărire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari cu prescripţie
medicală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari cu înveliş antireflex, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lanţuri
pentru ochelari şi pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu vedere nocturnă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
de vedere şi ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu şnururi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu etuiuri pentru ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de vedere pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de vedere (articole optice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile pentru ochelari

de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etuiuri pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile de schimb
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu braţe pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de nas pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
de ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pernuţe de nas pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rame din metal pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu şnururi pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu prescripţie medicală pentru înot, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
optice pentru ochelarii de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare în ton cu moda, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripţie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari cu lentile de
soare ataşabile (clip-on), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari de vedere
eliberaţi pe bază de reţetă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
din metal şi material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
fabricate dintr-o combinaţie de metal şi plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintro combinaţie de metal şi materiale plastice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile oftalmologice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile brute, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
optice, servicii de ' vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile optice brute,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile din material plastic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
oftalmice de sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile de contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile de cutii
pentru contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mulaje
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile fără dioptrii
pentru corectarea vederii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de soare cu clips
magnetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari fantezie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu braţe de
ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu apărători pentru ochelari, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă
de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
citit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari pince-nez, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rame de ochelari nemontate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
lentile polarizate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari tip
mască, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu săculeţi pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari pentru
mărit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu braţe pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de mărire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu , ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în / legătură cu lentile pentru ochelarii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari cu prescripţie medicală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
înveliş antireflex, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu protecţii laterale pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari cu vedere nocturnă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu şnururi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu ndicata în legătură cu rame pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
schimb pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari de vedere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pernuţe de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame din metal pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri pentru
ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari cu prescripţie
medicală pentru înot, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile optice pentru
ochelarii de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de soare în ton cu moda,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perniţe din silicon pentru nas, pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de soare pentru animale de companie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de nas pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
soare pe bază de prescripţie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de vedere eliberaţi pe
bază de reţetă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rame pentru ochelari din metal şi
material sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintro combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile antireflex, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile
oftalmologice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lentile interschimbabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile brute,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile optice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii pentru lentile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile optice
brute, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile de contact,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile din material plastic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile de contact colorate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu casete pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru lentilele
de contact, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mulaje pentru lentilele de contact,
servicii de vânzare cu ridicată în legătură cu
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
soare cu clips magnetic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru curăţarea
lentilelor de contact, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru măşti de
protecţie pentru faţă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
antiorbire, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu apărători pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
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în legătură cu ochelari de gheţari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari cu lentile
polarizate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de protecţie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu săculeţi
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tocuri de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu braţe
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu piese pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile pentru ochelarii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari cu prescripţie medicală,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari cu înveliş
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lanţuri pentru ochelari şi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu protecţii
laterale pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu vedere nocturnă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rame
pentru ochelari de vedere şi ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu şnururi pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de vedere pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari de vedere (articole optice),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu lentile pentru ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lănţişoare pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu braţe pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pernuţe de nas pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame din metal pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tocuri pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu şnururi
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile optice pentru ochelarii de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de soare în
ton cu moda, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi de nas pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de soare pe bază de
prescripţie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari de vedere eliberaţi pe bază de
reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rame
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pentru ochelari din metal şi material sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintro combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinaţie de metal şi materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile interschimbabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile optice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice brute, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile pentru mărit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice pentru cătări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile de contact colorate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile de contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu casete pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cutii
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mulaje
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
fără dioptrii pentru corectarea vederii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu etuiuri adaptate pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile pentru măşti
de protecţie pentru faţă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari (optică), servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari
antiorbire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari de
vedere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu (amănuntul online în legătură
cu apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sticlă de
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare h cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de citit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de gheţari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame de ochelari nemontate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari tip
mască, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cordoane pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu săculeţi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tocuri de
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu braţe pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piese pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari cu
prescripţie medicală, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari, ochelari
de soare şi lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
cu înveliş antireflex, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lanţuri pentru
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ochelari şi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu vedere nocturnă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame pentru
ochelari de vedere şi ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu etuiuri pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de vedere (articole optice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rame
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de schimb
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu braţe pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pernuţe de nas pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rame din metal pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocuri pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu şnururi
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile optice pentru ochelarii de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari de soare în ton cu
moda, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu ochelari de soare pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-on),
servicii de vănzare amănuntul online în legătură
cu ochelari de vedere eliberaţi pe bază de
reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rame pentru ochelari din
metal şi material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame de
ochelari fabricate dintr-o combinaţie de metal şi
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinaţie de metal şi materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile brute,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
lentile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile optice brute, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile corectoare (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile optice pentru cătări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile oftalmice de sticlă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile de contact colorate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile de contact cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
casete pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mulaje pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu lentile fără
dioptrii pentru corectarea vederii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile de soare cu clips magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru curăţarea lentilelor de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari corectori, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu ochelari fantezie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu etuiuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
ochelari de citit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de gheţari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
pince-nez, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari tip mască, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu săculeţi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură

cu tocuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu rame de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
braţe pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală (în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu înveliş antireflex, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lanţuri pentru ochelari şi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu protecţii
laterale pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu ochelari de vedere pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile pentru ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
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poştală în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu suporturi
de nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu tocuri de ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu pernuţe de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu rame din metal pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu rame din plastic
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari de
protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari cu prescripţie medicală
pentru înot, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu lentile optice
pentru ochelarii de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari de vedere eliberaţi pe
bază de reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu tocuri
pentru.ochelari de vedere şi de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu rame pentru ochelari din metal
şi material sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinaţie de
metal şi plastic, servicii de vânzare cu amănuntul

prin comandă poştală în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile -' oftalmologice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile brute, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile optice pentru cătări, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile din material plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact colorate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu casete pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu cutii pentru lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
mulaje pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu etuiuri
adaptate pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu aparate pentru curăţarea
lentilelor de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru măşti de protecţie pentru
faţă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari, servicii
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de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
etuiuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de citit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu rame de ochelari nemontate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu cordoane pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu săculeţi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu tocuri de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu braţe pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură

cu ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii devânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură pentru
lentile de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu înveliş antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu etuiuri pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lentile pentru ochelari de
vedere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu etuiuri pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lentile de schimb pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu tocuri de ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pernuţe de
nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu rame
din metal pentru ochelari, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin teleshopping în legătură cu rame
din plastic pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru
înot, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice pentru
ochelarii de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripţie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu lentile de soare ataşabile
(clip-on), servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
vedere eliberaţi pe bază de reţetă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu rame pentru
ochelari din metal şi material sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame de ochelari fabricate dintro combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinaţie de metal şi materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile oftalmologice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu lentile

brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu lentile
pentru mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile corectoare
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile din material
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu casete pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu cutii pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
mulaje pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile de soare cu clips magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile pentru măşti
de protecţie pentru faţă.
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(210)
(151)
(732)

(740)
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(111)183600

09/12/2021
DARIOSERGIO SRL, B-DUL 1
DECEMBRIE 1918, NR. 124,
SCARA 1, ETAJ 2, AP. 5, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

jocurile de noroc), mese și seturi pentru jocul de
ruletă, roți de loterie, bilete de loterie.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor şi anume servicii de vânzare
cu amanuntul şi cu ridicata în ceea ce
priveşte produsele: aparate de jocuri de
noroc, software pentru jocuri, dispozitive pentru
stocarea de date, aparate pentru jocuri video,
furnizarea de informatii comerciale, conducerea
si administrarea afacerilor, servicii de agenţii de
import şi export.
41. Servicii de cazino, pariuri și jocuri de
noroc, săli de jocuri, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de bingo, divertisment on-line,
furnizare de jocuri de calculator on-line, jocuri
on-line printr-o reţea de calculatoare, servicii
în domeniul jocurilor electronice, care includ
jocuri de calculator furnizate on-line sau printr-o
reţea globală de calculatoare, servicii de pariuri,
servicii de pariuri sportive online, organizarea de
loterii.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de baruri
cu narghilea, sevicii de baruri care servesc bere,
vin sucuri, servicii oferite de o cafenea.

House of Games

───────

(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Jocuri de noroc pe calculator descărcabile,
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe pentru jocuri video interactive
descărcabile, discuri cu jocuri de calculator,
software pentru jocuri de realitate virtuală
descărcabile, programe de jocuri de calculator
înregistrate, jocuri video programate incluse pe
cartuse (software), carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, software pentru pariuri
descărcabile.
28. Jocuri de masă și aparate de jocuri de
noroc, jocuri electronice portabile, jocuri video
portabile, jocuri video individuale, console de
jocuri portabile, jocuri de calculator portabile,
jocuri video electronice portabile, console de
jocuri, joystick-uri pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, aparate de jocuri
mecanice montate separat, jocuri computerizate
cu baterii şi ecran lcd, jocuri portabile cu afisaj
cu cristale lichide, maşini de jocuri cu afişaj
cu cristale lichide, maşini de jocuri mecanice
care functioneaza cu fise, maşini pentru jocurile
de noroc, jetoane și zaruri (echipamente pentru

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183480
09/12/2021
BEBETEI INVESTMENTS GROUP
S.R.L., BULEVARDUL LACUL
TEI NR. 62, PARTER, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 08786

BEBE TEI
(531)
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(591)

Culori revendicate: mov (Pantone
2082CP), galben (Pantone 115 C),
roșu(Pantone 2347 C), verde
(Pantone7482 C), magenta (Pantone
ProcessMagenta C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, șervețele pentru bebeluși
impregnate cu preparate de curățare, pudră
de talc, pentru toaletă, preparate sanitare
care reprezintă articolele de toaletă, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, parfumuri,
uleiuri esențiale, uleiuri eterice, preparate de
albire și alte substanțe de spălare, preparate
de curățare, lustruire, degresare și abrazive,
preparate de toaletă nemedicinale, precum și
preparate de curățare pentru utilizare casnică
și în alte medii, țesuturi impregnate cu loțiuni
cosmetice, deodorante și odorizante, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate aloe vera
pentru scopuri cosmetice, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esențiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esență de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măști de înfrumusețare, ulei de bergamot,
preparate de albire (decoloranți) pentru scopuri
cosmetice, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri casnice, spray-uri, benzi și
preparate pentru împrospătarea respirației,
plasturi cu gel pentru ochi utilizați in scopuri
cosmetice, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăți de pânză impregnate
cu detergent pentru curățare, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru îndepărtarea culorii, preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru copii, bețișoare din bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, abțibilduri decorative
pentru scopuri cosmetice, degresanți, alții decât
cei utilizați în procese de fabricare, geluri și
benzi de albire a dinților, paste de dinți, produse
pentru lustruirea dinților, săpun deodorant,
deodorante de uz uman, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, detergenți, alții
decât cu utilizare în procesele de fabricare
și în scopurile medicale, preparate de duș

pentru igienă personal sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), șampoane, șampoane
uscate, preparate de curățare uscată, extracte
de flori (parfumuri), produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale, produse
cosmetice pentru sprâncene, arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale), arome alimentare
(uleiuri esențiale), apă micelară, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
șervețele antitransfer de culoare, șervețele
antistatice pentru uscător, grăsimi pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru păr, nuanțatoare
de păr/coloranți pentru păr, preparate pentru
ondularea sau îndreptarea părului, fixativ pentru
păr, henna (nuanțator cosmetic), extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, peroxid de
hidrogen pentru scopuri cosmetice, bețișoare
parfumate, 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, luciu pentru buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, geluri pentru
masaj, altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esență de mentă (ulei esențial), ceară pentru
mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, soluții pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii/soluții pentru îndepărtarea vopselei de pe
unghii, soluții de neutralizare pentru ondularea
permanentă, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru curățare, uleiuri pentru parfumuri
și arome, uleiuri pentru toaletă, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, pomezi pentru scopuri cosmetice,
potpuriuri (arome), piatră ponce, săculeți pentru
parfumarea lenjeriei, apă parfumată, preparate
pentru strălucire (lustruit), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, săpun, calupuri de
săpun de toaletă/calupuri de săpun, săpun
pentru strălucirea textilelor, săpun pentru
perspirația piciorului, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecția
solară, terpene (uleiuri esențiale), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, soluții
vaginale pentru igiena personală sau cu rol de
dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
alimente pentru bebeluși, substanțe și alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
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alimente pentru sugari, scutece pentru copii
și pentru incontinență, suplimente dietetice
de uz uman, plasturi, materiale de pansat,
scutece pentru bebeluși, scutece-chiloțel pentru
bebeluși, saltele de înfășat, de unică folosință,
pentru bebeluși, scutece de înot, pentru
bebeluși, preparate sanitare pentru igiena
personală, altele decât articolele de toaletă,
dezinfectanți, deodorante, altele decât cele
de uz uman sau veterinar, șampoane
medicinale, săpunuri, loțiuni și paste de dinți,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii
pentru sănătate, înlocuitori ai meselor, alimente
și băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical, bumbac absorbant/ vată absorbantă,
acetați și acizi pentru scopuri farmaceutice,
preparate pentru tratarea acneei, plasturi
adezivi/leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale/leucoplasturi pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea sau 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, ioduri alcaline
pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru
scopuri medicale, lapte de migdale pentru
scopuri farmaceutice, preparate din aloe vera
pentru scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu
pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru
scopuri medicale, analgezice, preparate antiurice, săpun antibacterial, loțiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, bumbac
antiseptic sau aseptic, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale, pilule
pentru suprimarea apetitului, ceai anti-astmatic,
astringenți pentru scopuri medicale, otrăvuri
bacteriene, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, 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
farmaceutice, preparate biologice pentru scopuri
medicale, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, tampoane pentru alăptat,
brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția
monturilor, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor pentru scopuri dietetice
sau medicale, catechu pentru scopuri

farmaceutice, preparate pentru caloase, ulei
de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, suplimente dietetice pe bază
de caseină, ulei de ricin pentru scopuri
medicale, cărbune pentru scopuri farmaceutice,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice și medicale: gumă
de mestecat pentru scopuri medicale: ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri
medicale, comprese, 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, decocturi pentru scopuri
farmaceutice , deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, deodorante
pentru îmbrăcăminte și textile, depurative,
detergenți pentru scopuri medicale, pâine pentru
diabetici adaptată uzului medical, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice cu efect cosmetic,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, 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, preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale , suplimente enzimatice,
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, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, febrifuge, fermenți pentru
scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice/făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin înghețare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
unguent pentru degerături de uz farmaceutic,
tifon pentru pansamente, gențiană pentru
scopuri farmaceutice, germicide, glucoză pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice pe bază
de glucoza, glicerina pentru scopuri medicale,
glicerofosfați, grăsimi pentru scopuri medicale,
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gaiacol pentru scopuri farmaceutice, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, preparate pentru
hemoroizi, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale,
alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții
pentru sugari, repelent pentru insecte, ioduri
pentru scopuri farmaceutice, izotopi pentru
scopuri medicale, jalapă, jujubă, medicinală,
făină lactată pentru bebeluși, laxative, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, 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, lupulină
pentru scopuri farmaceutice, magnezie pentru
scopuri farmaceutice, malț pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, produse pentru spălarea ochilor
cu conținut medicamentos, paste de dinți
medicamentoase și medicinale, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, 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,
apă
de
roiniță
pentru
scopuri farmaceutice, mentol, preparate din
microorganisme pentru uz medical, fermenți
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, 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, scutece pentru incontinență, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunțarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea

la fumat, bureți contraceptivi, stickuri contra
durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, brățări impregnate cu repelenti
pentru insecte, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, ulei de terebentină pentru scopuri
farmaceutice, alifii pentru scopuri farmaceutice,
pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), pastile pentru
scopuri farmaceutice/tablete pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, preparate farmaceutice și alifii pentru
tratarea arsurilor solare și pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, produse farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluși, propolis pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de propolis,
suplimente dietetice proteice, purgative/laxative,
preparate pentru reducerea activității sexuale,
remedii pentru perspirația piciorului, remedii
pentru perspirație, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă
pentru scopuri farmaceutice,
suplimente
dietetice pe bază de lăptișor de matcă,
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, apă de
mare pentru băi medicinale, sedative/
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
săruri mirositoare, săruri de sodiu pentru
scopuri medicale, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, amidon pentru uz dietetic
sau farmaceutic, steroizi, bețe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, zahăr pentru
scopuri medicale, sulfonamide (medicamente),
supozitoare, pansamente chirugicale, siropuri
pentru
scopuri
farmaceutice,
preparate
terapeutice pentru baie, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tincturi pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, tonice (medicamente), preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz uman,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, bureți cicatrizanți, vată
pentru scopuri medicale, creioane împotriva
negilor, suplimente dietetice pe bază de germeni
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de grâu, drojdie pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de drojdie.
10. Aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
tetine pentru hrănire pentru bebeluși/suzete
pentru hrănirea bebelușilor, biberoane/sticle
pentru bebeluși, supape pentru biberoane,
tetine pentru biberoane, tetine pentru bebeluși/
suzete pentru bebeluși, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, aparate și
instrumente chirurgicale, medicale, dentare,
articole ortopedice, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru activitate sexuală,
bandaje de susținere, bandaje ortopedice,
îmbrăcăminte specială de uz medical,
de exemplu, articole de îmbrăcăminte de
compresie, ciorapi pentru varice, încălțăminte
ortopedică, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere, de
exemplu, cupe menstruale, pesare vaginale,
prezervative, saltele pentru naștere, centuri
și corsete abdominale, comprese abdominale,
aparate pentru tratarea acneei, dozatoare
de aerosoli pentru scopuri medicale, perne
de aer pentru scopuri medicale, perne
gonflabile/pneumatice pentru scopuri medicale,
saltele cu aer, gonflabile/ pneumatice pentru
scopuri medicale, brățări anti-greață, antireumatism și pentru scopuri medicale,
inele anti-reumatism, branțuri supinătoare
pentru încălțăminte, bandaje ortopedice pentru
articulații/ bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje, elastice, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, pompe de sân, perii pentru curățarea
cavităților corporale, canule, truse dotate cu
instrumente medicale, scaune toaletă, articole
de îmbrăcăminte de compresie, prezervative,
contraceptive, nechimice, plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, comprese de răcire
pentru prim ajutor, cuțite pentru bătături,
corsete pentru scopuri medicale, perne pentru
scopuri medicale, irigatoare pentru spălături
interne, picurătoare pentru scopuri medicale,
dopuri pentru urechi (dispozitive de protecție
a urechii), ciorapi elastici pentru scopuri
chirurgicale, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, centuri galvanice
pentru scopuri medicale, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru scopuri medicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mănuși
pentru scopuri medicale, mănuși pentru masaj,
antifoane pentru urechi, perne de încălzire,
electrice, pentru scopuri medicale/termofoare,
electrice, pentru scopuri medicale, aparate
terapeutice cu aer cald, saltele cu apă pentru

scopuri medicale, pungi cu gheață pentru
scopuri medicale, cearșafuri pentru incontinență,
cearșafuri sterile, chirurgicale, inhalatoare,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, lămpi
pentru scopuri medicale, piepteni pentru
îndepărtarea păduchilor, măști utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate și instrumente
medicale, cupe menstruale, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, aparate utilizate
în obstetrică, articole ortopedice, aparate pentru
exerciții fizice de uz medical, pulsometre, pompe
pentru scopuri medicale, bastoane tetrapod
pentru scopuri medicale, jucării sexuale, perne
soporifice pentru insomnie, linguri pentru
administrarea medicamentelor, stetoscoape,
suporturi pentru platfus, seringi pentru injecții,
seringi pentru scopuri medicale, termometre
pentru scopuri medicale, suspensoare/bandaje
herniare, centuri ombilicale, ploști ca vase,
vaporizatoare pentru scopuri medicale, aparate
de vibromasaj, bastoane pentru scopuri
medicale, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, măști faciale terapeutice, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge,
lămpi curative de uz medical, aparate pentru
spălarea cavităților corporale, măști sanitare
pentru scopuri medicale, pungi de apă pentru
scopuri medicale, cadre de mers cu roți pentru
facilitarea mobilității, bandaje pentru susținere.
11. Aparate electrice pentru pregătirea hranei
bebelușilor, instalații de răcire a laptelui,
pasteurizatoare, sterilizatoare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate și instalații
de iluminat, de încălzire, de răcire, de
producere a aburului, de gătit, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare
a aerului, aparate și mașini de purificare a
aerului, sterilizatoare de aer, încălzitoare pentru
pat, aparate pentru răcirea băuturilor, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
camere sterile (instalații sanitare), articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, ustensile pentru
gătit, electrice, aparate și mașini de gătit,
electrice, inclusiv multifuncționale, cutii de răcire,
electrice/răcitoare, electrice, mașini, instalații
și echipamente de răcire, lămpi terapeutice,
nu pentru scopuri medicale, recipienți termici
electrici, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice, lămpi standard/ lămpi de podea,
proiectoare de lumină , umidificatoare , aparate
de dezinfectare, aparate și instalații de uscare,
evaporatoare, instalații cu beculețe pentru
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decorațiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat)
filtre pentru apa potabilă, aparate de gătit la
aburi, electrice, saci pentru picioare, încălziți
electric, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate și instalații de
încălzire, perne cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale/pernuțe cu încălzire,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de încălzire și răcire pentru distribuirea
băuturilor calde și reci, sticle cu apă caldă, lămpi,
becuri, difuzoare de lumină, aparate și instalații
de iluminat, încălzitoare de apă, instalații de
purificare a apei, aparate de filtrare a apei,
sterilizatoare de apă, aparate și mașini pentru
purificarea apei, aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, dezumidificatoare.
12. Cărucioare pentru copii, cărucioare de
transport, saci de iarnă adaptați pentru
cărucioare/saci de iarnă adaptați pentru
cărucioarele de copii, huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva țânțarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, scaune de siguranță
pentru copii, pentru vehicule.
18. Port-bebe, rucsac cu chingi pentru
transportul
bebelușilor,
marsupii
pentru
transportul copiilor, marsupii pentru cărat copiii,
rucsacuri/genți de spate, ghiozdane școlare/
genți pentru școală, geamantane cu roți.
20. Saltele pentru schimbarea bebelușilor,
pătuțuri pentru copii, bare de protecție pentru
pătuțurile de copii, altele decât lenjeria de pat,
perne pentru rezemarea capului bebelușului,
perne pentru formarea capului bebelușului,
țarcuri de joacă pentru bebeluși, landouri moses,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, perne de aer și gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer
și gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, perne antirostogolire pentru bebeluși,
fotolii, coșuri, nemetalice, coșuri pentru copii/
leagăne, bare de sprijin pentru căzi, nemetalice,
articole pentru pat, cu excepția lenjeriei, paturi,
bănci (mobilă), cufere de depozitare, nemetalice/
lăzi, nemetalice, perne de sprijin, suporturi
pentru cărți (mobilă), dulapuri pentru cărți, cutii
din lemn sau plastic, șezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, agățători pentru haine/agățători
pentru îmbrăcăminte, cuiere, lădițe, dulapuri,
suporturi pentru draperii, nu cele din material
textil, călăreți pentru prinderea perdelei de șină,
șine, galerii, inele și cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii, perne (de sprijinit, de
divan), decorațiuni din plastic pentru produsele
alimentare, cărucioare de servit cina (mobile),

divane, tabureți, mobilier, oglinzi, rame pentru
tablouri, sertare pentru mobilă, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte (depozitare), oglizi
de mână (oglinzi de toaletă), tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluși, premergătoare,
mobilă gonflabilă, rafturi (mobilă) și vitrine
(mobilă), dulapuri individuale, saltele pentru
țarcurile pentru copii, saltele, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decorațiuni), geamanduri de
legare, nemetalice, perne (de dormit), scaune/
bănci (scaune), banchete, scaune de duș,
covorașe de dormit/saltele de dormit, scaune
cu trepte, nemetalice, taburete, mese, platforme
pentru schimbarea bebelușilor montate în
perete, dulapuri de haine, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte
și pentru acoperirea capului, în special
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru bebeluși, pantaloni pentru
bebeluși (lenjerie de corp), trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), ciorapi pentru bebeluși, bodyuri (lenjerie de corp) pentru bebeluși, bavete,
nu din hârtie, sutiene și bustiere, sutiene și
bustiere pentru alăptare, chiloți de damă/chiloți
pantalonași, lenjerie de corp/ desuuri, corsete
(lenjerie de corp), ciorapi.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment
pentru bebeluși, saltea de joacă pentru bebeluși,
mingi pentru jocuri, păpuși, biberoane pentru
păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
jocuri, jucării și obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
de sport, aparate de amuzament și de joc,
inclusiv manetele de comandă pentru acestea,
echipamente pentru diverse sporturi și jocuri,
puzzle- uri, caleidoscoape, jucării de pluș,
jucării de pluș cu păturică atașată, jocuri
portabile cu ecrane cu cristale lichide, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații
integrate, păpuși marionete, zornăitoare (obiecte
de divertisment), căluți balansoar, bule de săpun
(jucării), titirezi (jucării), jucării umplute, piscine
(articole de joacă), trambuline (articole sportive),
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, jucării
carusel pentru pătuțuri, mașini de jucărie,
machete de jucărie, case de jucărie pentru
copii, figurine de jucărie, jucării din plastilină
inteligentă, jucării din aluat de modelare,
trambuline, triciclete pentru copii (jucării).
30. Biscuiți/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrișcă, procesată, făină
de hrișcă, bulgur, chifle dulci, preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, băuturi pe bază de mușețel, cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse din
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cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez, paste
și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, ciocolată, zahăr, miere, melasă,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, în principal
produse alimentare de origine vegetală, cu
excepția fructelor și a legumelor, preparate sau
conservate pentru consum, precum și arome
destinate îmbunătățirii gustului alimentelor, sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
făină de orz, făină de fasole, băuturi pe bază
de ciocolată, paste de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, 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, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, cușcuș, biscuiți
sărați și uscați (crackers), sos de merișoare
(condiment), crutoane, orz măcinat, ovăz
măcinat, esențe pentru produsele alimentare,
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, fermenți pentru paste, flori sau frunze
folosite ca substituenți pentru ceai, arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale, feluri
de mâncare uscate prin înghețare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin înghețare, având
ca principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), coulis
de fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(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,
șroturi pentru consum uman: batoane de cereale
bogate în proteine, făină din boabe de porumb
uscate și tratate (hominy), miere, orz decorticate,
ovăz decorticate, infuzii, nu cele medicinale,
orez instant, semințe de in pentru uz culinar
(asezonate), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiți cu
malț, extract de malț alimentar, malț pentru
consum uman, maltoză, făină nerafinată de uz
alimentar/ făină, melasă alimentară, musli, făină
de muștar, muștar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiței, noodles, făini de
nuci, nucșoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, zahăr de palmier, paste,
biscuiți petit-beurre, făină de cartofi, propolis de
uz alimentar/ clei de albine de uz alimentar,

budinci, quinoa, procesată, orez, prăjituri de
orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, gustări pe bază de orez, lăptișor de
matcă, pesmeți, sago, produse de asezonare,
semințe procesate folosite pentru asezonare,
griș, biscuiți din orez, semințe de susan (produse
de asezonare), pâine fără gluten, ceai din alge
kelp, amestecuri de aluat nefermentat, capsule
de cafea, umplute, apă de flori de portocal
pentru scopuri culinare, făină de soia, sos de
soia, spaghete, dulciuri, tapioca, făină de tapioca
de uz alimentar, băuturi pe bază de ceai,
cafea neprăjită, preparate vegetale folosite ca
substituenți pentru cafea, vermicelli, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman.
41. Organizarea, coordonarea și susținerea de
cursuri de puericultură și de alăptare, educație,
furnizarea de instruire, divertisment, activități
culturale, organizarea expozițiilor cu scop
educațional sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea conferințelor, congreselor,
seminariilor și simpozioanelor, organizarea
și susținerea colocviilor, antrenare (instruire),
cursuri de corespondență, transfer de know-how
(instruire), furnizarea de informații în domeniul
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de loterii, instruire
practică (demonstrații), prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, 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, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).
44. Sfaturi privind nutriția și dieta, consiliere în
domeniul sănătății, îngrijirea sănătății, servicii
medicale, servicii de îngrijire sanitară și
de înfrumusețare, consiliere alimentară și
nutrițională, servicii de machiaj.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08794

(111)183606

09/12/2021
NICULINA GHEORGHIŢĂ, STR.
COSMESTI, NR. 35, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, instruire în terapia holistică
prin contact corporal (bodywork).
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni, psihoterapie,
consiliere psihologică, asistență psihologică,
examinare psihologică, tratament psihologic,
psihoterapie holistică, servicii de psihoterapie,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală, servicii de
terapie, servicii de psihologie ocupațională,
consultanță privind psihologia integrativă,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
examinare psihologică, servicii de consultații
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
furnizare de informații referitoare la psihologie,
teste de personalitate cu scopuri psihologice,
efectuare de teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, realizare de evaluări și
examinări psihologice, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor.
───────

HOLISTERAPIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 02.09.23; 01.01.02; 26.11.12
(591) Culori revendicate: albastru, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmire de rapoarte psihologice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale
de sprijin, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, servicii educative și de
instruire, ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire,
furnizare de centre de recreere, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, servicii de educație și formare
profesională, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminarele de formare profesională,
servicii de formare profesională, tabere de
recreere, organizare de activități de recreere
în grup, cursuri de dezvoltare personală,
publicare de materiale educative, publicare de

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183636
10/12/2021
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA
M 2021 08849

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

(540)

LIRTONEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru tratamentul
hipercolesterolemiei, preparate farmaceutice
pentru
tratarea
hipertensiunii,
preparate
farmaceutice pentru tratamentul hiperlipidemiei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului cardio-vascular, produse
pentru reducerea colesterolului, de uz medical.

457

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08877

(111)183687

13/12/2021
CRISTIANA-BEATRICE MARINCĂLIMĂNEANU, BLD. UVERTURII
NR. 4, BL. C3, SC. 2, ET. 4, AP.
37, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EDELWEISS GRUP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de

pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada (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 și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
scule electrice, scule pneumatice portabile, scule
de mână pneumatice, scule de mână electrice,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, scule de tăiat (scule manuale),
scule, acționate manual, scule multifuncționale
pentru situații de urgență (scule de mână),
genți profesionale cu scule, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, echipament
pentru mișcare și manevrare, mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, scule și
instrumente de mână acționate manual, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, mașini compactoare,
palane electrice, palane (mașini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(mașini), palane manuale de siguranță, palan
cu melc (piese pentru mașini), malaxoare,
malaxoare de beton, mașini amestecătoare
(malaxoare), mașini de tăiat, dispozitive de
tăiat sub formă de piese de mașini, mașini
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electrice de tăiat, mașini de tăiat, mașini de
tăiat metale (mașini), mașini de tencuit, pompe
de combustibil pentru motoare, pompe de ulei
pentru motoare, pompe de apă acționate cu
motor, pompe, aparate de pompare (mașini),
instalații de pompare de fluide, ansambluri
pompă-motor, mașini de săpat, mașini de vopsit,
mașini pentru vopsit, pistoale pentru vopsit,
vibratoare de beton, mașini vibratoare, mașini de
frecat pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru șlefuire (acționate electric), scule
abrazive folosite cu mașini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini de
găurit, echipament pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,

pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă ,
pluguri de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă,
pentru autovehicule, rachete de zăpadă, scule
și unelte pentru curățat zăpada, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
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apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de

pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă, pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și
unelte pentru curățat zăpada, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
scule electrice, scule pneumatice portabile, scule
de mână pneumatice, scule de mână electrice,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, scule de tăiat (scule manuale),
scule, acționate manual, scule multifuncționale
pentru situații de urgență (scule de mână),
genți profesionale cu scule, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, echipament
pentru mișcare și manevrare, mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, scule și
instrumente de mână acționate manual, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, mașini compactoare,
palane electrice, palane (mașini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(mașini), palane manuale de siguranță, palan
cu melc (piese pentru mașini), malaxoare,
malaxoare de beton, mașini amestecătoare
(malaxoare), mașini de tăiat, dispozitive de
tăiat sub formă de piese de mașini, mașini
electrice de tăiat, mașini de tăiat, mașini
de tăiat metale (mașini), mașini de tencuit,
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
de ulei pentru motoare, pompe de apă
acționate cu motor, pompe, aparate de pompare
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(mașini), instalații de pompare de fluide,
ansambluri pompă-motor, mașini de săpat,
mașini pentru vopsit, mașini pentru vopsit,
pistoale pentru vopsit, vibratoare de beton,
mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de

fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de agenţii de
import și export.
───────

(111)183496

(210)
(151)
(732)

M 2021 08883

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

13/12/2021
MARIAN PETCU, CALEA
MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SEPTASEPT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Detergenți pentru rufe, detergenți, alții decât
cei folosiți în timpul proceselor de fabricație
și decât cei de uz medical, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, preparate igienice ca articole
de toaletă, produse de curățare pentru igiena
personală intimă, nemedicinale, produse pentru
curățenie și igienă personală, săpun pentru
igiena personală, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, săpunuri, geluri de curățare,
geluri de uz cosmetic, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru uz personal, uleiuri
esențiale pentru uz casnic, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
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organice, aerosoli pentru improspatarea si
curatarea pielii, creme de curățare, creme de
curățare pentru piele, creme nemedicinale de
curățare, produse de curățat, degresanți pentru
curățare, lichide de curățare, loțiuni de curățare,
produse de curățare de uz casnic, produse de
curățare sub formă de spray de uz casnic,
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare a
pielii.
5. Detergenți germicizi, detergenți (detersivi)
de
uz
medical,
săpunuri
și
detergenți
medicinali
și
dezinfectanți,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectanți
și
antiseptice,
dezinfectante,
șervețele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectante folosite
pentru igienă, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, substanțe dezinfectante
impregnate în șervețele, produse dezinfectante
pentru spălare (altele decât săpunuri),
materiale textile pentru curățare impregnate
cu dezinfectant, de uz igienic, preparate
pentru igienizarea aerului, produse igienice
pentru medicină, biocide, biocide naturale,
biocide sintetice, germicide, preparate germicide
(altele decât săpunul), geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, antiseptice, unguente
antiseptice, șervețele antiseptice impregnate,
produse antiseptice pentru spălare, antiseptice
cu efect terapeutic, produse de curățare
antiseptice, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, produse antiseptice pentru
îngrijirea rănilor, sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe
dure, geluri antibacteriene, loțiuni antibacteriene
pentru
mâini,
preparate
antibacteriene,
preparate antibacteriene de uz medical
pentru spălarea feței, preparate antibacteriene
din argilă, preparate antibacteriene pentru
acnee, preparate farmaceutice antibacteriene,
produs de curățare antibacterian, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, săpun
antibacterian, sprayuri antibacteriene, produse
dermatologice farmaceutice, geluri de corp de
uz farmaceutic, geluri de uz dermatologic, geluri
antiinflamatoare, geluri topice de prim ajutor,
geluri topice de uz medical și terapeutice, geluri
medicamentoase de corp, antivirale topice,
preparate pentru curățarea pielii, de uz medical,
soluții de curățare de uz medical, bandaje
adezive pentru rănile pielii, bandaje lichide
pentru rănile pielii, bandaje pentru răni la nivelul
pielii, preparate farmaceutice pentru răni.

(111)183670
13/12/2021
DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.
CELULOZEI NR.1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08893

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR.10,
BL.B5, SC.1, ET.4, AP.10 , SECTOR 4 ,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dulcele mereu tânăr
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare.
30. 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.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, 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,
servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, 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, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, 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.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08894
(111)183669
13/12/2021
DOBROGEA BISCUIT SRL,
STR.CELULOZEI, NR. 1, JUDET
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR. 10,
SECTOR 4, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP.
10, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 08895

(111)183667

13/12/2021
DOBROGEA BISCUIT,
CELULOZEI NR. 1, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.07; 26.02.07
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), roșu (Pantone 185C), maro
(Pantone 478C), albastru (Pantone
281C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare.
30. 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.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, 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,
servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, 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, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, 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.
───────

Dulcele mereu tânăr
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.07
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
116C), maro (Pantone 478C), alb
(Pantone 11-0601), rosu (Pantone
484C), albastru (Pantone 281C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare.
30. 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.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, 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,
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servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, 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, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08898

(111)183674

13/12/2021
DOBROGEA BISCUIT SRL,
STR.CELULOZEI, NR. 1, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, 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,
servicii de import şi export de preparate dietetice
și alimentare, 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,
publicitate şi reclamă în legătură cu preparate
dietetice și alimentare, 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.
───────

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 08907

(111)183655

14/12/2021
SC JUNIOR INTERNATIONAL
TALENT SRL, STR. STIRBEI
VODA NR. 154, BL 26 A, AP
16, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Dobrogea, Eugenia, Original
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 01.01.05;
05.07.02; 26.01.03; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.07
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
116C), Alb, rosu, Maro, Maro deschis,
185C, 478C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare
30. Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,

JUNIOR INTERNATIONAL TV
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.11;
29.01.15
Culori revendicate: mov, galben,
rosu,verde, albastru deschis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08909

(111)183589

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183707
15/12/2021
MANUFAKTURA CAFENEA
SOCIALA SRL, B-DUL.
REVOLUȚIEI NR. 76, ETAJ
SUBSOL, AP. 1A, JUDEȚ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA
M 2021 08943

14/12/2021
TRIMAX SOLUTIONS S.R.L., STR.
9 MAI, NR. 25, SCARA D, ET. 1, AP.
1, JUD. BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

CAFE!N
(531)

TRIMAX Viziune. Expunere.
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
26.07.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de franciză,
servicii de comerț cu: materiale care se folosesc
în producție publicitară, sisteme de expunere și
comunicare vizuală, folii adezive, adezivi, benzi
dublu adezive, folii magnetice.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri pe bază de cacao, băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi carbogazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
cu aroma de ciocolată, băuturi din cacao gata
preparate, și băuturi pe bază de cacao, băuturi
din cafea, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
frapate, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de mușețel, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, cafea, arome de cafea, cafea aromată,
cafea cu ciocolată, cafea cu gheață, cafea
de malț, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea decafeinizată, cafea
gata preparată, cafea liofilizată, cafea măcinată,
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cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
cafea solubilă, cafea verde, cappuccino, ceai,
ceai aromat din portocale (altele decât pentru
uz medicinal), ceai cu aroma de măr (altele
decât pentru uz medicinal), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai de ghimbir, ceai de
iasomie, ceai de iasomie, altele decât pentru
uz medicinal, ceai de iasomie sub formă de
pliculețe, altele decât pentru uz medicinal, ceai
de lămâie verde, ceai de mentă, ceai de mușețel,
ceai de măceșe, ceai de salvie, ceai de tei,
ceai earl grey, ceai instant, ceai negru, ceai
pentru infuzii, ceai verde, ceaiuri cu lapte, ceaiuri
de fructe, ciocolată caldă, espresso, iced tea,
înlocuitori de cafea, ciocolată cu lapte (băutură),
pliculețe de ceai, preparate pe bază de cacao,
preparate pe bază de cacao pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de local public, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183757
15/12/2021
BANGSONIC, STR.
PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUDEȚ GALAȚI, VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA
M 2021 08945

Appetite
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 03.01.16
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#001933), roz (HEX #F9897A)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece pentru animalele de companie,
suplimente dietetice pentru animale, produse
pentru spălarea câinilor (insecticide), preparate
enzimatice pentru scopuri veterinare, loțiuni
pentru scopuri veterinare, hrană pentru animale
cu conținut medicamentos, medicamente de uz
veterinar, suplimente proteice pentru animale,
preparate veterinare.
31. Hrană pentru animale, nisip aromat
(așternut) pentru animalele de companie,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal/
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, tărâțe, produse masticabile comestibile
pentru animale, biscuiți pentru câini, nutreț/
hrană pentru animale/furaj, fân, așternut pentru
animale, hrană pentru animalele de companie,
rădăcini pentru consum animal, nutreț de grajd
pentru animale, așternut din paie, furaje pentru
fortifierea organismului animal.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08950

(111)183601

15/12/2021
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., STR. QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre pentru
țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru țigarete,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre pentru
țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru țigarete,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.
───────

(111)183603
15/12/2021
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08955

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183602
15/12/2021
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., STR. QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

M 2021 08953

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL

CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
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snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08957

electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete pentru
fumători, filtre pentru țigarete, cutii pentru tutun,
cutii pentru țigarete, tabachere, scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rulat țigarete, brichete
pentru fumători, chibrituri.
───────

M 2021 08964

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)183604

15/12/2021
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(111)183671

(210)
(151)
(732)

15/12/2021
DOBROGEA GRUP S.A.,
STR. CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(540)

CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL
Matina Dimineți
pline de savoare!

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.11; 26.11.01;
26.11.12
(591) Culori revendicate: roșu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse dietetice şi produse alimente pentru
copii şi sugari.
30. Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
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produse zaharoase, premixuri şi concentrate de
panificaţie.
35. Servicii de comerț cu produse alimentare,
servicii de agenție de import-export, publicitate,
afaceri publicitare, afaceri comerciale, servicii
oferite de o reţea de magazine alimentare şi
desfacere de produse alimentare.

produse zaharoase, premixuri şi concentrate de
panificaţie.
35. Servicii de comerț cu produse alimentare,
servicii de agentii de import-export, publicitate,
afaceri publicitare, afaceri, servicii oferite de o
reţea de magazine alimentare şi desfacere de
produse alimentare.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08965

(111)183672

15/12/2021
DOBROGEA GRUP SA, STR.
CELULOZEI NR. 1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4 , BUCURESTI, ROMANIA

(540)

M 2021 08977

(111)183549

16/12/2021
NICOLETA TEMELIE, STR.
TURTURELELOR NR. 11B SCARA
B AP. 804 ET. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030829, ROMANIA

Harta Stelelor
(511)

(540)

DOBROGEA. Bun,
dintotdeauna. Matina
Dimineți pline de savoare!
(531)

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.12; 05.07.02
(591) Culori revendicate:rosu, albastru , alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse dietetice şi produse alimente pentru
copii şi sugari.
30. Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, postere
din hârtie, postere montate, albume cu postere,
afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite din hârtie,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
artistice tipărite, reproduceri de artă grafică,
reproduceri grafice, șasiu pentru tablouri,
paspartuuri pentru tablouri, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, afișe publicitare, agende,
albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, calendare tipărite, caricaturi, colaje,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive
din hârtie, etichete din carton, etichete
din hârtie, etichete pentru cadouri, felicitări,
felicitări (care însoțesc) cadouri, felicitări
aniversare, felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, felicitări pentru ocazii
speciale, fotografii, fotografii imprimate, fotografii
înrămate și neînrămate, hărți de perete ilustrate,
imprimări giclée, invitații, invitații tipărite, invitații
tipărite pe carton, invitații tipărite pe hârtie,
invitații (articole de papetărie), reproduceri
fotografice, reproduceri grafice, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri color, tăvi pentru
birou, tăvițe pentru corespondență, tăvi de birou
pentru documente, litografii (obiecte de artă),
aplicații din hârtie, cadre din hartie pentru rame
fotografice, carduri cu mostre de culori, hârtie
caligrafică, imprimeuri pe pânze, pânze pentru
pictură, afișe (suporturi pentru - din hârtie sau
carton), foi de hârtie (papetărie), cutii de carton
pentru atenții oferite invitaților, hârtie adezivă,
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hârtie de imprimat, hârtie de sublimare termică,
hârtie de tipar (produse finite), hârtie fotografică
(nesensibilizată chimic), hârtie fină, hârtie pentru
imprimare cu laser, hârtie pentru imprimare
digitală, hârtie pentru reproducere, abțibilduri
(decalcomanii), abțibilduri aplicate prin călcare,
abțibilduri decorative pentru căști, afișe tipărite
din hârtie, afișe publicitare, afișe din hârtie,
afișe, arte vizuale tipărite, bannere de afișaj
fabricate din carton, bannere de afișaj realizate
din hârtie, bannere din hârtie, broșuri, blocuri
de hârtie, blocuri de desen, broșuri tipărite, cărți
care conțin mostre de articole pentru acoperirea
pereților, cărți de vizită, cărți poștale ilustrate,
cartonașe ilustrate, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, cartonașe tipărite
cu numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite cu nume pentru ocazii
speciale, cutii pentru hărți, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
papetărie, cutii special adaptate pentru păstrarea
cartonașelor de schimb din domeniul sportiv, cutii
pentru mezuzah, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni de petreceri din hârtie
metalică, etichete adezive din hârtie, etichete
adezive tipărite, etichete autocolante, embleme
imprimate, embleme din hârtie, etichete din
carton, etichete tipărite din hârtie, felicitări
de crăciun, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări aniversare, felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, felicitări muzicale, felicitări
pentru ocazii speciale, felicitări pentru ziua
de naștere, etichete umoristice tipărite pentru
sticle de vin, fluturași publicitari, fluturași
informativi, fișe cu informații, fișiere, foi tipărite
cu informații, folii transparente (papetărie), folii
pentru documente, folii adezive de transfer,
folii transparente din plastic, fotografii, formulare
tipărite parțial, fotografii imprimate, fotografii
ale jucătorilor pentru colecționari, fotografii
neînrămate și înrămate, fotografii semnate,
fotografii înrămate și neînrămate, fotografii
școlare, grafice tipărite, hărți de navigație
pentru utilizarea pe bărci cu vele, hărți de
perete ilustrate, hărți de traseu, hărți din
materiale plastice flexibile, hărți rutiere, imprimări
giclée, imprimeuri cu desene animate, invitații
la petreceri, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, invitații tipărite pe carton, invitații
tipărite pe hârtie, material promotional imprimat,
materiale imprimate, meniuri, meniuri tipărite,
minifelicitări, pagini de albume de fotografii,
pagini din albume (pentru fotografii, tăieturi din
ziare), partituri tipărite, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din hârtie,

panouri publicitare tipărite, din carton, picturi
artistice, planuri tipărite, postere din hârtie,
postere montate, pliante tipărite, plicuri, produse
de imprimerie, programe de procesare a datelor
în formă imprimată, programe tipărite, rame
pentru fotografii, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
grafice, scrisori (hârtie pentru -), semne de carte,
semne de carte din hârtie, semne de carte
din piele, semne de carte pentru documente
(stegulețe de marcare), seturi de birou, tăvițe
pentru corespondență, tăvi pentru birou, tăvi
de birou pentru documente, tipare tipărite
pentru croitorie, tipare pentru croitorie, tipare de
croitorie, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
triunghiuri pentru proiectare.
35. Marketing promoțional, 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
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., servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
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 conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08992
(111)183723
16/12/2021
DARCHI CONSULTING SRL,
STR. PRINCIPATELE UNITE NR.
38-40, PARTER, BLOC 18, AP.
3(R2), SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183719
16/12/2021
S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.
UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER SI
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
040102, ROMANIA
M 2021 08994

d DARCHI dar chihlimbar
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse fabricate din chihlimbar
sau care conțin chihlimbar precum: bijuterii,
obiecte decorative, articole de birotică, articole
destinate utilizării împreună cu produse pentru
uz cu tutun, obiecte de îngrijire personală,
accesorii vestimentare, obiecte utilizate în
bucătărie.

NextUp
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator (program), software
integrat, aplicaţii software descărcabile.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08995
(111)183531
16/12/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(111)183590
16/12/2021
IULIUS MANAGEMENT CENTER
S.R.L., STR. PALAS NR. 7A,
CLĂDIREA A1, ETAJ 2, BIROUL
A.B-8, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08999

(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)

(540)

TOMORROW IS INFINITE
(511)

PALL MALL SHINE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate: albastru, alb, violet
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.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
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
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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
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
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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.
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), servicii de 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
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în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii 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 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 în scopuri comerciale sau
publicitare, 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, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
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

475

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

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.
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
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pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor

de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09000
(111)183607
16/12/2021
URSUS BREWERIES S.A., ȘOS
PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183625
17/12/2021
TORRO GUARD SECURITY
SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
8, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 09004

(540)

URSUS GRANAR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────

TORRO GUARD SECURITY
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09001

(111)183608

16/12/2021
URSUS BREWERIES S.A., ȘOS.
PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 01.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)

URSUS AMBER REGAL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09005
(111)183626
17/12/2021
MAJOR GUARD SECURITY
SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
7, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

PATRULA 3 PROTECTION
PAZĂ ȘI PROTECȚIE
SERVICII INTEGRATE

MAJOR GUARD
SECURITY MS

(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 01.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

(111)183627
17/12/2021
PATRULA 3 PROTECTION SRL,
CALEA CALARASILOR NR. 108,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030627,
ROMANIA
M 2021 09023

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
01.01.05; 24.01.01; 24.01.07
(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, abonament la un pachet media
de informații, 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, cotații pentru oferte de licitații,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, consiliere cu privire la
produse de consum, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
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furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, informații despre metode de vânzare,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, obținere de contracte de vânzare de
produse, pentru alte persoane, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
mediere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizare de
abonamente la servicii de internet, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
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, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de achiziții pentru terți, servicii
de comenzi online, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă în contul terților,
servicii de comparare a prețurilor, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor firme, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de intermediere în achiziții, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii juridice, furnizare de servicii de
suport personal pentru familiile pacienților care
suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de sprijin emoțional pentru
familii, furnizarea de câini-ghizi pentru persoane

nevăzătoare, servicii de agenții de detectivi,
servicii de companie pentru persoane în vârstă și
cu handicap, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii
de escortă, servicii de portar (concierge), servicii
oferite de un detectiv, servicii de portar hotelier
(concierge), servicii de rețele de socializare online, servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping), supraveghere de copii la
domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor (în absența stăpnilor), servicii de birouri
de obiecte pierdute.
───────

(111)183494

(210)
(151)
(732)

M 2021 09031

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII NR.133, BL.16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

17/12/2021
SC FORJA ROTEC SRL, ALEEA
INDUSTRIILOR NR. 12, HALA
FORJA, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Forja Rotec
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
26.11.12; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) Culori revendicate:maro, gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
agățătoare metalice de oglinzi, agățătoare
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metalice pentru tablouri, ajutaje de metal, ajutaje
metalice, alice (din plumb) pentru sablare,
ancore, ancore din metal, ancore metalice de
barcă, ancore metalice de zidărie, apărătoare
metalice, arcuri (articole de fierărie), arcuri ca
articole de fierărie pentru tapițerie, armături
cu balama din metal, armături metalice pentru
curele, articole semifinisate din aluminiu sau
aliajele sale, articole semifinisate din nichel sau
aliajele sale, articole semifinisate din plumb
sau aliajele sale, articole semifinisate din staniu
sau aliajele sale, articole seminifisate din cupru
sau aliajele sale, baghete metalice pentru
muchii, balamale din metal acționate prin arc,
balamale din metal cu arc, balamale din metal
pentru podea, benzi metalice pentru colțuri,
instalații metalice pentru parcat biciclete, bețe
metalice pentru cort, bile de măcinare din oțel,
bile pentru rulmenți, blindaje confecționate din
metale comune, bobine din metal (nemecanice)
pentru depozitarea lanțurilor, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
comune, borduri metalice, bride metalice, bride
metalice (coliere), bride pentru cabluri, bucșe
elastice din metal, cu excepția pieselor de
mașini, bucșe metalice (altele decât piese
pentru mașini), butoni din metal pentru sertare,
ocheți de cabluri canale din metal de scurgere,
capace confecționate din metal, capace de
hidrant din metal, căciuli de ventilație din metal
pentru coșuri de fum, căptușeli (metalice) pentru
izolarea rezervoarelor de apă caldă, cârlige
metalice de uz menajer, cârlige metalice cu
șurub, cârlige din metal pentru agățat pălării,
cârlige din metal pentru ag ățat genți, cârlige
din metal destinate utilizării în construcții,
cârlige de sârmă, cârlige de ancorare din
metal, cârlige (fierărie), capcane pentru fiare
sălbatice, capcane din metal pentru animale
sălbatice, cătușe (pentru picioare) din metal,
cătușe (pentru mâini) din metal, cătușe, cârlige
metalice pentru trapeze, cârlige metalice pentru
prosoape, cârlige metalice pentru portmantouri,
cârlige metalice (ușă), cleme din metal pentru
vergele, cleme de suspendare din metal,
cleme de detensionare din metal, clapete
metalice anti-retur (altele decât piesele pentru
mașini), coliere acționate prin presiune (metal),
coliere de presiune (metal), coliere din metal
pentru rigole, canale, jgheaburi, coliere reglabile
(metal), conectoare din metal în formă de bară,
conectori din metal pentru vergele, console din
metal pentru atârnarea draperiilor la ferestre,
console din metal utilizate pentru fixarea plăcilor,
console metalice (construcții), corniere din
metal, corniere metalice, inele de cupru, cupole

metalice, cupe pentru premii realizate din metale
comune, cupe de premii realizate din metale
comune, cuiere metalice pentru îmbrăcăminte
(cârlige), cuiere din metale comune pentru
pălării, cuie pentru încălțăminte, din metal,
crampoane pentru gheață, crampoane metalice,
crampoane (pentru ascensiune), coșuri de
fum metalice: dispozitive de închidere cu inel
din metale comune, dispozitive de etanșare
din metal pentru reducerea frecării metalelor,
dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, dispozitive de
etanșare din metal pentru amortizoare de șocuri,
dispozitive de blocat roțile (gheare), dispozitive
de blocat roți, din metal (altele decât antifurt la vehicule), dispozitive de blocare din
metal, decorațiuni din metale comune pentru
torturi, decorațiuni adezive din metale comune
pentru perete, decorațiuni adezive din bronz
pentru perete, cuve metalice pentru mortar,
ecrane de protecție pentru cuptoare, ecrane
de protecție din metal, duze neautomate de
alimentare din metal, drugi de zăvor, dreptare
metalice, draperii metalice, dopuri și capace
metalice, dopuri metalice pentru sticle, dopuri
filetate metalice, pentru sticle, dopuri din metal
pentru chiuvete, dopuri (cepuri) metalice, folie
metalică pentru gătit, flecuri pentru pantofi, din
metal, flanșe oarbe metalice, fitinguri ramificate
din metal, fitinguri din metal sub formă de inel,
filmuri și foi din metal folosite la fabricarea
plăcilor de circuite, feronerie pentru dulapuri,
etichete metalice de cusut pe îmbrăcă minte,
etichete din metal, etichete adezive metalice
pentru genți, elemente profilate de scurgere
din metal, grătare pentru bușteni, grătare de
șters încălțămintea, gradene din metal, glisoare
metalice pentru mobilă, glisiere din metal pentru
sertare, ghidaje din metal pentru sertare, gheare
de picior (crampoane) pentru cățărare, garnitură
de reglare (metal), garnituri metalice pentru
sertare, garnituri metalice pentru paturi, garnituri
metalice pentru mobilă, împrejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), cuiere
metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige), îmbinări
cu ax de rotație din metal, holz șurub cârlig din
metal, guri de evacuare a fumului (canale de
aerisire) din metal, grile metalice, grile din metal,
grile de ventilație (metalice) pentru construcții,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
grilaje din oțel, grilaje metalice extensibile,
întinzătoare din metal pentru catarame cu
camă, întinză toare de cabluri metalice pentru
ambarcațiuni, dispozitive de întindere pentru
curele din metal, etriere de întindere, dispozitive
de îndepărtare a păsărilor, acționate de vânt,
limitatoare de viteză din metal, laminate din
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folie de aluminiu cașerat ă pe hârtie, lamele de
placare din metal, lamele de etanșare, lamele,
jardiniere metalice pentru ferestre, mânere
sferice din metal, mânere metalice pentru
sertare, mânere metalice, mânere din metale
comune pentru sertare, virole pentru mânere,
matrițe (mulaj), materiale blindate din metal,
manșoane (articole de fierărie), mantale din
metal pentru șeminee, litere și cifre din metale
obișnuite cu excepția caracterelor de tipografie,
limitatoare de viteză metalice (mobile), pene
pentru roți confecționate în principal din metal,
pene metalice (altele decât cele pentru utilizare
în domeniul maritim), rotile metalice pentru
paturi, paravane metalice pentru cuptoare,
opritoare metalice pentru dulapuri, opritoare
metalice, opritoare din metal, olane metalice
pentru coșuri de fum, ocheți de parâme, nicovale
cu două coarne, nicovale, plăci metalice de
drenaj, plăci metalice de ancorare, plăci metalice
cu bază reglabilă, plăci de strângere pentru
menghine (articole de fierărie), plăci de calare
din metal, plăci de bază metalice pentru picioare,
plăci de ancorare din metal, plasă de sârmă,
pitoane metalice (echipament de alpinism),
pitoane din metal, pinteni, platoșe (cuirase),
cârlige metalice pentru portmantouri, proptele
(nicovale portabile), racorduri de ungere,
racorduri metalice de expansiune, racorduri
olandeze din metal (altele decât vehicule), rame
de metal pentru plăcuțe de înmatriculare, rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
rampe din metal pentru parcarea vehiculelor,
rampe metalice, robinete de trecere (cruci de
îmbinare cu robinet) metalice, șine din metal
pentru sertare, șine de susținere din metal, șine
de glisare din metal pentru sertare, șarniere
metalice, șaibe metalice de separare, șaibe de
siguranță din metal, șaibe cu arc din metal, șaibe
(produse de fierărie), sigilii metalice de piston,
sigilii de plumb, scripeți metalici (cu excepția
celor pentru maș ini), ștergătoare din metal
pentru picioare, șine metalice pentru fotografii,
suporturi’ din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi de montanți din metal, supape metalice
cu clapetă, supape metalice pentru evacuare
(altele decât piese pentru mașini), stâlpi metalici
de delimitare, stâlpi din metal pentru distribuția
cablurilor, stâlpi din metal pentru conducerea
cablurilor, stâlpi din metal pentru accesarea
cablurilor, structuri de susținere din metal pentru
bannere, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, șuruburi cu cap inelar, suporturi în
consolă din metal, suporturi suspendate pentru
plante, din metal, suporturi pentru copaci (arbori)
(metalice), suporturi metalice pentru rafturi (cu
excepția pieselor de mobilier), suporturi metalice

pentru rafturi, suporturi metalice pentru plante,
suporturi metalice pentru motoare, suporturi
metalice pentru haine, suporturi metalice pentru
corturi, țăruși metalici pentru grădină, țăruși
metalici pentru corturi, țăruși din metal pentru
plante sau copaci, țevi de scurgere din metal,
țesături metalice, șuruburi metalice pentru ghea
ță, tăvi metalice, tălăngi, cârlige pentru tăblițe
de ardezie, tije metalice de consolidare pentru
cofrare, tije de măcinare din oțel, trambuline
de metal, trapeze metalice pentru ambarcațiuni
cu pânze, tuburi metalice (produse de fierărie),
turnichete neautomate din metal, uși batante
din metal pentru câini/pisici, uși batante din
metal pentru pisici, ventilatoare (guri de aerisire)
din metal pentru clădiri, vitrine metalice pentru
magazine, ținte (dibluri) din metal, ținte pentru
geamuri, ținte pențru pulverizarea catodică,
articole de ambalat, de învelit și de balotat,
din metal, accesorii din metale commune
pentru dulapuri, recipiente metalice de ambalaj,
ambalaje din tablă cositorită, bene metalice
pentru reziduuri, bidoane (recipiente) metalice
pentru lapte, boxe de fătare pentru scroafe, din
metal, buncăre metalice (nemecanice), butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichid, butelii confecționate din metal
pentru gaz sub presiune, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii metalice pentru gaz comprimat,
butelii metalice pentru gaz sau lichide sub
presiune, vândute goale, butoaie din metal altele
decât recipiente de uz casnic, butoaie metalice,
butoaie metalice (barice), butoaie metalice
pentru depozitare, butoaie metalice pentru sticle
de vin, buți din metal (butoaie), cadre din
metal pentru cutii, canale (de canalizare) din
metal, canistre de benzină din metal, canistre
de combustibil din metal, canistre din metal,
căptușeli ajustate pentru coșuri metalice, casete
metalice, carcase speciale pentru manipularea și
transportul buteliilor metalice cu gaz comprimat,
carcase din metal, capsule’martor din metal,
capace înfiletate metalice, capace metalice
pentru sticle, capace metalice de îmbuteliere,
capace metalice de conserve, capace interne
plutitoare din aluminiu pentru utilizarea la
cisternele de depozitare a gazului sau a gazului
lichefiat, containere de transport din metal,
containere de siguranță din metal, containere
de gunoi metalice de uz industrial (bene),
containere de depozitare din metal, containere
cu cârlige pentru ridicat, din metal, conserve
metalice, conectoare metalice, colectoare pentru
apa de ploaie (metal), cilindri metalici de înaltă
presiune (containere), cilindri din metal, pentru
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gaz comprimat sau lichide (gol), cilindri din metal
pentru lichide criogenice, cepuri metalice, cilindri
de oțel pentru aer lichid (lichefiat), cilindri de oțel
pentru gaz comprimat, cilindri din metal pentru
gaze comprimate, containere metalice pentru
deșeuri, containere metalice pentru deșeuri, nu
de uz medical, containere metalice pentru gunoi
(pubele), containere metalice pentru produse
chimice, lichide și gaze comprimate, containere
metalice plutitoare, copăi din metal, coșuri din
metal, coșuri din metale comune, coșuri din
metale comune pentru uz industrial, coșuri
metalice, coșuri metalice pentru hârtii de uz
industrial, cutii de colectare (metalice), cutii
de colectă (metalice), cutii de scrisori din
metal cu ușiță, cutii decorative metalice, cutii
destinate stivuirii (metal), cutii din metal, cutii
din metal pentru băuturi alcoolice, cuști din
metal, cuști metalice pentru animale sălbatice,
cuști flotante din metal pentru piscicultură,
cuști metalice pentru transportul animalelor,
cutii metalice neelectrice pentru cabluri, cutii
metalice pentru conserve (goale), cutii metalice
pentru băuturi, cutii metalice pentru muniție, cutii
metalice pentru scrisori, cutii metalice pentru
truse de scule (goale), cutii metalice utilizate
pentru depozitare, cutii metalice, vândute
goale, cutii pentru unelte, din metal, cutii
poștale metalice, cuve metalice, dispozitive
metalice de închidere, dispozitive metalice de
închidere pentru recipiente, dispozitive metalice
de închidere pentru sticle, dopuri metalice pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, dulapuri metalice rezistente la foc
(seifuri), dulăpioare metalice antifoc (altele
decât mobilierul), dulăpioare metalice pentru
alimente, gabioane metalice, garnituri metalice
pentru sicrie, închideri cu capac confecționate
din metal, închizători de metal pentru genți,
închideri cu capac din metal, pâlnii colectoare
din metal pentru ape pluviale, paleți metalici
pentru încă rcare și descărcare, palete mobile
confecționate din metal, palete metalice pentru
manipulare, palete metalice de încărcare, palete
metalice de transport, palete de metal, oțel
pentru cutii de conserve, oțel pentru conserve,
palete metalice pentru manipulare, lăzi metalice,
lăzi din metal pentru sticle, jgheaburi metalice
de alimentare, recipiente din metal pentru
depozitarea și transportul de produse, rafturi
metalice paleți, rame metalice pentru morminte,
recipiente confecționate din metal destinate
utilizării la stocarea gazelor, recipiente de
reciclare din metal, recipiente din metal pentru
evacuarea uleiului de motor, recipiente din
metal pentru gaze comprimate, recipiente
metalice de aerosoli (goale), recipiente metalice

industriale pentru ambalare, recipiente metalice
pentru aerosoli, vândute goale, recipiente
metalice pentru depozitarea uneltelor (goale),
recipiente metalice pentru furaje, recipiente
metalice pentru gaz comprimat, recipiente
metalice pentru îngrășăminte lichide, recipiente
metalice pentru gaze lichefiate, rezervoare din
metal pentru transportarea gazului lichefiat,
rezervoare din metal pentru transportarea
gazelor comprimate, rezervoare din metal pentru
depozitarea gazului, rezervoare din metal pentru
ape pluviale, rezervoare de metal (structuri),
rezervoare de metal, rezervoare de decantare
din metal, rezervoare (containere) metalice
pentru stocarea lichidelor, rezervoare (cisterne)
de apă din metal de uz gospodăresc, rezervoare
(cisterne) de apă din metal, recipiente pentru
compost metalice, recipiente metalice pentru
acizi, recipiente metalice pentru combustibili
lichizi, recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid, recipiente metalice
sub formă de capsule, tubulaturi metalice,
palete metalice pentru transport, staniol, silozuri
metalice, silozuri de depozitare din oțel,
seifuri metalice rezistente la foc, lăzi metalice
pentru scule (goale), robinete metalice pentru
butoaie, rezervoare pentru depozitarea gazului
lichefiat (din metal), rezervoare metalice pentru
depozitarea lichidelor, rezervoare metalice
pentru depozitare de gaze comprimate, metal
rezervoare (structuri), rezervoare industriale
din metal pentru apă, rezervoare metalice
de separare, rezervoare metalice pentru apă
potabilă, acoperiri din aluminiu pentru faț ade,
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 din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, antretoaze
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, balustrade din metal, balustrade din
metal pentru clădiri, balustrade din metal pentru
pasarele, balustrade din metal pentru scări,
balustrade metalice pentru balcoane, balustrade
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metalice pentru garduri, balustrade metalice
pentru poduri, bandă hidroizolatoare din aluminiu
pentru îmbinări ale acoperi șurilor, bandă
hidroizolatoare din plumb pentru îmbinări ale
acoperișurilor, bare de armare din metal, bare de
armare din metal pentru zidării, articole metalice
folosite în construcții, articole metalice utilizate
în construcții, baghete decorative din metal, bare
de armare din metal pentru beton, 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, 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, buiandrugi
de metal, cadre de o țel 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
ventilaț ie metalice, 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, 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, cărămizi refractare din metal,
cărămizi semirefractare din metal, carosabile
din metal, coame metalice de acoperiș, cofraje
metalice pentru beton, 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), construcții
cu fațadă termoizolantă cu pereți dubli (de
metal), componente din metal pentru construirea
fațadelor, componente metalice fabricate pentru
fundaț ii de clădiri, componente metalice pentru
acoperiș, componente metalice prefabricate
pentru 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, construcții cu structuri metalice, corniere
de acoperiș, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), 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, extrudări metalice, fante de
ventilație confecționate din metal, fațade din
metal, fațade din metal pentru pereț i, dolii
din metal pentru construcții, dolii metalice
(construcții), dolii metalice pentru acoperișuri,
flanșe de ancorare din metal, 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, ferme
de acoperiș din metal, feronerie arhitecturală
utilizată în construc ții, feronerie din metal pentru
construcții, feronerie pentru construcții, grilaje
din metal, grilaje din metal pentru drumuri,
grilaje din metal pentru pavaje, grilaje din metal
pentru tavane false, grilaje metalice, grinzi cu
zăbrele, grinzi de construcții (metalice), grinzi
de fier sau oțel, bare pentru grătare metalice,
garnituri metalice pentru construcții, grilaj din
metal, grilaje de metal, grilaje de ventilare din
metal, 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, grinzi (metalice)
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pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru sisteme de cofrare, grinzi din oțel,
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, învelitori din metal pentru acoperișuri,
învelitori metalice pentru acoperișuri, intradosuri
(metalice), jgheaburi de metal pentru ploaie,
jgheaburi din aluminiu, jgheaburi din metal
pentru acoperișuri, lonjeroane metalice pentru
construcții, manșoane de ancorare 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 pentru căile ferate, materiale
metalice pentru acoperiș uri, 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,
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,
obloane metalice pentru arhitectură, ornamente
din metal pentru construcții, palplanșe metalice,
panouri acustice din metal pentru pereți,
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 metalice pentru placarea
clădirilor, panouri metalice pentru plafon, panouri
metalice pentru timpan (arhitectură), panouri
modulare din metal pentru pereți, panouri
din metal pentru tavane, panouri exterioare
din metal, panouri frontale metalice, panouri
metalice, 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, 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,
placări cu metal pentru protecție împotriva
intemperiilor, placarea cu metal a pereților
clădirilor, pereți metalici blindați, pereți metalici
pentru construcții, pereți metalici prefabricați,
pereți mobili confecționați 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
blindare pentru clădiri, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, plăci de acoperire
din metal, placări (metalice) pentru construcții,
plăci de ancorare, plase din metale comune,
plinte de metal, plăci metalice de construcție,
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 (metalice) pentru
plafoane, plăci profilate (metalice), plafoane
metalice, planșee metalice, planșee pentru
barje (metalice), planșee provizorii metalice,
profile de protecție din metal pentru pereți,
profile (profiluri) metalice, plinte din metal, plinte
metalice, podele metalice, porticuri din metal,
profile din aluminiu utilizate pentru sisteme
de informație sau de afișaj, profile metalice,
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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,
schelete din metal pentru camere, reazeme
pentru poduri (materiale de construcții) metalice,
rigole metalice de scurgere, rigole metalice
stradale, rozete (decorațiuni de tavan) din metal,
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,
secțiuni extrudate de aluminiu, secțiuni profile
metalice, segmente confecționate din metal
pentru căptușirea tunelelor, 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 (părți de construcție),
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
din aluminiu pentru panouri, suporturi din metal
pentru jgheaburi, suporturi din metal pentru
sticlă, suporturi din metal pentru zidării, suporturi
metalice de parapete, suporturi metalice pentru
plafoane, 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,
țigle metalice, țigle metalice de acoperișuri,
țigle metalice pentru acoperișuri, țigle olandeze
metalice, unități de construcții modulare
transportabile din metal, metal unități modulare
pentru construcții, ventilatoare metalice pentru
acoperișuri, versante metalice pentru acoperiș,

alamă, metal alb, aliaj de aluminiu ranforsat
cu bauxită, aliaj de titan, aliaj de uraniu, aliaje
argint- nichel, aliaje cu agenți aditivi pentru
producția fierului, aliaje cu agenți aditivi pentru
producția oțelului, aliaje de aluminiu, aliaje de
aluminiu ranforsate cu ceramică, aliaje de crom,
aliaje de fier, aliaje de fier-carbon, aliaje de
magneziu, aliaje de metal cu calciu și aluminiu,
aliaje din aluminiu, aliaje din magneziu, aliaje
din nichel, aliaje din oțel brut sau semifabricat,
brute sau semifabricate, aliaje forjate (metal),
aliaje metalice, aliaje metalice pentru fabricarea
ulterioară, aliaje plumb-cositor, aliaje utilizate
pentru turnare, aluminiu, folii din aluminiu, aliaje
de metale obișnuite, aliaje de plumb, aliaje
de staniu placate cu argint, aliaje din alamă,
bandă de oțel, bandă metalică, bare cilindrice
metalice, bare confecționate din titan, bare de
cositor, bare de cositor sub formă de spirală,
bare de metal pentru prelucrare ulterioară, bare
de oțel laminate la cald, bare de oțel tras la
rece, bare din oțel finisate la rece, bară din
oțel, aluminiu ranforsat cu bauxită, aluminiu
ranforsat cu ceramică, metal antifricțiune, bandă
de cupru, bare din oțel tubular, bare filetate din
metal, bare metalice, bare metalice exfoliate,
bare metalice trase și șlefuite, benzi de aluminiu,
benzi metalice subțiri, bile de oțel, blindaje,
blindaje din metal, blumuri (metalurgie), brame,
bronz, butuci de metal, cadmiu, catarge metalice
(cu excepția antenelor sau pentru ambarcațiuni),
cobalt brut (metal), crom, minereuri de crom,
cupru brut sau semifabricat, deșeuri de carbonoțel cu conținut redus de cupru, deș euri de
oțel sau metal feros, deșeuri din oțel aliat,
discuri de aluminiu, discuri din metal, ferocrom,
feromolibden, minereuri de fier, fier, piese turnate
din fier , fier galvanizat, fier spongios, fier sub
formă de benzi, fier sub formă de granule,
foi de aluminiu, foi de blindare din metal, foi
de metal inclusiv cele din aliaje de oțel și
titan, foi de oțel pentru caroserii de automobile,
ferosiliciu, ferotitan, ferotungsten, fibre de oțel,
fontă brută sau semifabricată, galenă (minereu),
germaniu, gluciniu (beriliu), hafniu (celțiu), indiu,
limonit (mineral), lingouri de cupru, lingouri de
fier pur, lingouri de Magneziu, lingouri de metal
obișnuit, lingouri din aliaj de aluminiu, lingouri
din aliaj de plumb, lingouri din aliaj de staniu
(cositor), lingouri din aliaj de titan, lingouri din
aliaj de zinc, lingouri din aliaj pe bază de cupru,
lingouri din aliaje de magneziu, lingouri din
aluminiu, lingouri din aliaje de nichel, magneziu,
mangan, metale comune forjate, metale comune
și aliajele acestora inclusiv oțel inoxidabil, metale
comune și aliajele lor, metale comune, brute sau
semiprelucrate, pentru prelucrarea ulterioară,
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metale feroase, metale grele, metale laminate,
metale neferoase, metale neferoase și aliajele
lor, metale neprețioase obișnuite, aliaje din
metale obișnuite, metal de bază în stare brută,
metale, metale anodice, metale comune, metale
sub formă de folie pentru imprimante 3D,
metale sub formă de pulbere pentru imprimante
3D, metale sub formă de pulberi, materiale
metaloceramic (cermeți), minereuri, minereuri
de cobalt, minereuri de cupru, minereuri de
fier, minereuri de mangan, minereuri de metal
tratate, minereuri de molibden, minereuri de
nichel, minereuri de plumb, minereuri de
staniu, minereuri de wolfram, minereuri de zinc,
minereuri metalifere, molibden, montanți din
metal, nichel, niobiu, nișe (metal), oțel, aliaje
de oțel, benzi de oțel, oțel brut, oțel sub
formă de plăci, oțel sub formă de folii, oțel
sub formă de foi, oțel sub formă de cilindru,
oțel sub formă de bobine, oțel sub formă de
benzi, oțel sub formă de bară, oțel profilat, oțel
placat, oțel inoxidabil sub formă de foi, oțel
inoxidabil sub formă de benzi, oțel inoxidabil,
oțel carbon, oțel brut sau semifabricat, piese
turnate din oțel, piese turnate din oțel sub formă
de foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă,
piese turnate din fontă (semifabricate), piese din
metale forjat, piese din metal brut, piese de metal
brute pentru confecționarea țevilor de arme,
piese de metal brute pentru confecționarea
cartușelor, panouri de cupru pentru fabricarea
plăcilor cu circuite electrice, oțeluri sub formă
de tambure, oțeluri relaminate, oțeluri laminate,
table din oțel, oțel sub formă de rulou, oțel sub
formă de tije, oțel tras la rece, pilitură, pirite
de fier, platbande, platbande de oțel laminate
la rece, plumb brut sau semifabricat, plumb
pentru turnarea figurilor, plăci de blindare din
metal, plăci de oțel acoperite cu vinii, plăci
din aluminiu, plăci din metal inclusiv cele cu
aliaje de oțel și titan, plăci din metale comune,
plăci din oțel galvanizat, poansoane pentru ștanț
area monedelor, praf de cupru, prefabricate
din oțel, pudre metalice utilizate în fabricare,
pudră de magneziu, pudră de niobiu, pudră
de tantal, pudră de zinc, pulbere de aluminiu,
pulbere de mangan, pulbere de tungsten, rulouri
metalice laminate la rece, stâlpi (popi) din oțel,
stâlpi metalici (cu excepția antenelor sau pentru
ambarcațiuni), sârmă laminată, staniu, staniu și
aliaje de staniu (cositor), table, table din oțel
acoperite cu vinii, table din oțel acoperite cu zinc
(galvanizate), tablă de aluminiu, tablă metalică,
bandă metalică și bobine metalice, tablă placată
cu nichel și zinc, tantal (metal), tantalul și aliajele
sale, tije filetate din metal, tije metalice, tije
metalice acoperite cu flux, tije sau vergele de

oțel, zirconiu, zinc și aliaje de zinc, zinc, vanadiu,
tungsten, tuburi din oțel, inclusiv cele laminate,
decapate sau șlefuite, tuburi din oțel laminat la
cald, tombac, tole, titan și aliaje de titan, titan brut
sau semiprelucrat, titan.
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru mișcare
și manevrare, echipament pentru mă turare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
de urgență și salvare, mașini și mașiniunelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, pompe, compresoare și suflante,
roboți industriali, generatoare de curent,
generatoare de electricitate.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii de
agenții de import- export, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, 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, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, 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 vânzareacumpărarea 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, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări, pentru
a permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse,servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții pentru
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terţi, servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comandă în contul terților, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
import și export, servicii de telemarketing, servicii
pentru promovarea exporturilor, vânzare prin
licitație publică.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, parcare
și depozitare de vehicule, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, abraziune,
acoperire cu folie subțire a componentelor
optice, acoperire cu pulberi, acoperire de
lentile optice, acoperire electroforetică, acoperire
electrolitică, acoperire prin nitrurare în plasmă,
acoperirea (placarea) metalelor, acoperirea
metalelor, acoperirea metalelor (nu prin vopsire),
acoperiri cu nitrură de titan, amestecare de
lubrifianți pentru terți, amestecarea de petrol
în stare brută și uleiuri sintetice, aplicare de
straturi de protecție pe suprafeț ele mașinilor
și uneltelor, aplicare de straturi folosind tehnici
de depunere chimică din faza de vapori,
aplicare de straturi folosind tehnici de depunere
fizică din faza de vapori, aplicare de straturi
folosind tehnici de depunere în vid, aplicare de
straturi folosind tehnici de pulverizare termică
cu jet de plasmă, aplicare de straturi rezistente
la uzură pe metale și plastic, aplicare de
straturi rezistente la uzură prin procese autocatalitice, aplicare de straturi rezistente la
uzură prin procese electrolitice, aplicare de
straturi rezistențe la uzură pe componente
tehnice, aplicarea unui strat de finisare pe
foile și rolele din oțel inoxidabil, arămire,
călirea metalelor, conversie catalitică de compuși
chimici, cristalizarea metalelor, cromare,
cromarea articolelor metalice, cromarea dură
a suprafețelor metalice, cromarea dură și
nichelarea dură a suprafețelor metalice,
cromarea obiectelor metalice, cufundare la
cald, cuprare, debitare, rindeluire (ferăstrău
mecanic), debitarea materialelor, decapare,
dezoxidarea circuitelor imprimate, emailarea

metalelor, extrudarea de aliaje metalice,
fasonarea componentelor metalice, finisarea
metalelor, finisarea suprafețelor articolelor
metalice, finisarea suprafețelor prin ciocănire,
formare la rece a metalului, frezare, furnizare
de informații privind tratarea materialelor,
galvanizare: galvanizarea metalelor, gravare,
gravarea de matrițe, gravarea șabloanelor,
imprimare 3D, informații privind tratarea
materialelor, informații în domeniul prelucrărilor
de materiale: laminare, laminare de plăci de
metal, laminarea metalelor, lipirea metalelor,
lucrări de forjare, lustruirea oțelului inoxidabil,
lustruirea prin abraziune a suprafețelor metalice,
lustruirea suprafețelor, acoperirea metalelor,
călirea metalelor, metalizare, metalizarea
suprafețelor, nichelare, nichelarea dură a
suprafețelor metalice, perforarea metalelor,
placarea metalelor, placarea pe interior și pe
exterior a țevilor și tuburilor metalice, placarea
și laminarea metalelor, polimerizare, polizare,
polizare prin abraziune, polizarea metalelor,
prelucrare de metale, prelucrare de piese
pentru alte persoane (servicii de prelucrare
mecanică), prelucrare metalurgică, prelucrare
oxizilor de fier, prelucrarea catalizatorilor de
ardere pentru recuperarea metalelor nobile,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, presarea
metalelor, sablare cu alice metalice, servicii de
matrițare pentru componente de automobile,
servicii de polizare, servicii de recoacere, servicii
de sablare, servicii de sudură, servicii de
topire de metale, servicii de tratare a metalelor,
șlefuirea suprafețelor, ștanțarea metalelor,
sudare, tinichigerie, tăiere cu fierăstrăul, tăiere
de metale, tăierea metalelor, tăierea oțelului,
tratarea la cald a metalelor, tratarea la cald
a minereurilor, tratarea la cald a suprafețelor
metalice, tratarea la cald a țevilor și tuburilor
metalice, tratarea metalelor, tratarea metalului
(călire), tratarea metalului (emailare), tratarea
metalului (forjare), tratarea metalului (matrițare),
tratarea metalului (modelare), tratarea metalului
(ștanțare), tratarea pieselor metalice pentru
prevenirea coroziunii, pe baza proceselor de
galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, tratarea (prelucrarea)
metalului, tratarea pieselor metalice pentru
prevenirea coroziunii, turnare în metalurgie,
turnarea metalelor, turnări sub presiune, zincare.

488

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09051

(111)183562

20/12/2021
PAPAPOSTOLOU SRL, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
37, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agentii de import și export,
administrarea magazinelor.
37. Servicii de asamblare, reparații şi întreţinere
cu privire la dispozitive, aparate și instrumente
medicale, servicii de remediere a defecțiunilor
cu privire la aparate medicale, service aparatură
medicală.
39. Servicii de distribuţie, transport şi depozitare
de dispozitive, aparate și instrumente medicale.
44. Servicii de furnizare de dispozitive,
aparate și instrumente medicale, închiriere de
dispozitive, aparate și instrumente medicale,
servicii de consiliere în materie de dispozitive,
aparate și instrumente medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

PAPAPOSTOLOU
Medical Equipment
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 01.05.01
(591) Culori revendicate: roşu, gri, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail în
legătură cu dispozitive, aparate și instrumente
medicale, 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,

(540)

M 2021 09054

(111)183498

20/12/2021
DONALAM SRL, PRELUNGIREA
BUCUREŞTI NR. 162, JUDEŢ
CALARASI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

HYBORN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.04.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (Pantone Dark
Green 7722), galben (Pantone Yellow
2010)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare / plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal antifrecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice / uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
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pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, reriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalații metalice pentru parcarea
bicicletelor, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, ață metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolțuri
metalice, bolțuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice,
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alama, brută sau semiprelucratâ, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcții din metal, panouri de
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, construcții din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuști metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporți metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă de
oțel, în formă brută sau semiprelucratâ, lanțuri
pentru vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)
celtium / hafniu (celțiu), materiale metaloceramice, lanțuri metalice, contrașine metalice
pentru căile ferate / șină de ghidare pentru
căile, ferate, lăzi metalice / containere metalice,
cuști metalice pentru găini, forme metalice pentru
răcire (turnătorie), capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fiercromat, minereuri de crom,
crom, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcții, cleme metalice pentru cabluri și

țevi, cleme metalice pentru etanșarea pungilor,
închideri metalice pentru containere, coliere
metalice pentru fixarea țevilor, metale comune,
în formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice / arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal / rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire centralizată / țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată / conducte
și țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi / șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
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metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, / uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolțuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru rețele de
conducte, catarge metalice, plăci memoriale din
metal / plăcuțe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de
folie sau pulbere pentru imprimante d, capace
metalice pentru gurile de canal, colectoare
metalice pentru rețele de conducte, catarge
metalice, plăci memoriale din metal / plăcuțe
memoriale din metal, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente

metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, țigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, țevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcții, pini (feronerie),
mufe din metal pentru țevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile, electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeți metalici, alții decât cei
pentru mașini, metale piroforice, șine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri \/,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcții, din metal,
plăcuțe de înmatriculare din metal / tăblițe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru țevi, materiale de
armare din metal pentru construcții, materiale
de armare din metal pentru curele de mașini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
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metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice / stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă de oțel / armătură de oțel, sârmă
din oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi
din oțel / tuburi din oțel, construcții din oțel,
scaune cu trepte din metal, trepte (scări) din
metal, cepuri metalice, uși pliante din metal,
grilaje de metal pentru șemineu, opritoare
metalice, balamale metalice, benzi metalice
pentru manipularea 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), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru, butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru

amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice / tuburi metalice, fiertungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, placi metalice de căptușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile de
apă, țevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișa) (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
aie afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
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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, apar ținând leițilui, 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
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
ai 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
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de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-uri
pentru terți.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în
securitatea
informatică,
proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea și mentenanța siteurilor web pentru terți, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate
pe siteurile web (servicii de tehnologia
informației), consultanță în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decorațiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei

informației (it), furnizarea de informații în
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 externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele 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-
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ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 09055

(111)183497

20/12/2021
DONALAM SRL, PRELUNGIREA
BUCUREŞTI NR. 162, JUDEŢ
CALARASI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

Clasificare Viena: 26.11.05; 26.04.05;
29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
DarkGreen 7722), galben (Pantone
Yellow2010)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare / plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal antifrecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice / uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote

pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, reriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalații metalice pentru parcarea
bicicletelor, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, ață metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolțuri
metalice, bolțuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice,
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alama, brută sau semiprelucratâ, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcții din metal, panouri de
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, construcții din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuști metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporți metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă de
oțel, în formă brută sau semiprelucratâ, lanțuri
pentru vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)
celtium / hafniu (celțiu), materiale metaloceramice, lanțuri metalice, contrașine metalice
pentru căile ferate / șină de ghidare pentru
căile, ferate, lăzi metalice / containere metalice,
cuști metalice pentru găini, forme metalice pentru
răcire (turnătorie), capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fiercromat, minereuri de crom,
crom, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcții, cleme metalice pentru cabluri și
țevi, cleme metalice pentru etanșarea pungilor,
închideri metalice pentru containere, coliere
metalice pentru fixarea țevilor, metale comune,
în formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
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neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice / arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal / rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire centralizată / țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată / conducte
și țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi / șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, / uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuțe funerare

metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolțuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru rețele de
conducte, catarge metalice, plăci memoriale din
metal / plăcuțe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de
folie sau pulbere pentru imprimante d, capace
metalice pentru gurile de canal, colectoare
metalice pentru rețele de conducte, catarge
metalice, plăci memoriale din metal / plăcuțe
memoriale din metal, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
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metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, țigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, țevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcții, pini (feronerie),
mufe din metal pentru țevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile, electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeți metalici, alții decât cei
pentru mașini, metale piroforice, șine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri \/,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcții, din metal,
plăcuțe de înmatriculare din metal / tăblițe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru țevi, materiale de
armare din metal pentru construcții, materiale
de armare din metal pentru curele de mașini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice / stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci

cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă de oțel / armătură de oțel, sârmă
din oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi
din oțel / tuburi din oțel, construcții din oțel,
scaune cu trepte din metal, trepte (scări) din
metal, cepuri metalice, uși pliante din metal,
grilaje de metal pentru șemineu, opritoare
metalice, balamale metalice, benzi metalice
pentru manipularea 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), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru, butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice / tuburi metalice, fiertungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, placi metalice de căptușit pereții,
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șaibe metalice, valve metalice pentru țevile de
apă, țevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișa) (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
aie 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, apar ținând leițilui, 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
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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
ai utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de

curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-uri
pentru terți.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în
securitatea
informatică,
proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea și mentenanța siteurilor web pentru terți, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate
pe siteurile web (servicii de tehnologia
informației), consultanță în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decorațiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
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
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calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma 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 softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
───────

(111)183741
20/12/2021
ASOCIAȚIA UGLY BIKERS
BRAȘOV (MOTOCICLIȘTI URÂȚI),
BULEVARDUL GARII 20, BL. 6,
AP. 44, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500218, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09064

(740)

DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL,
STR. AUREL VLAICU 94, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, 500178, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Ugly Bikers RC Brasov
Ride Hard 2018
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
03.01.04; 27.07.01; 16.03.13; 09.07.21;
10.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, bijuterii confecționate din metale
neprețioase, brățări, broșe (bijuterii), insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
medalii, medalii comemorative, medalioane,
talismane pentru brățări, talismane (bijuterii)
din metale comune, talismane pentru coliere,
pandantive, amulete, amulete pentru inele de
chei, brelocuri, brelocuri placate cu metale
prețioase, brelocuri din piele, brelocuri metalice,
brelocuri nemetalice, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), inele
pentru chei, lanțuri pentru chei, portchei
decorative.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, produse de
imprimerie, broșuri, calendare, cataloage,
fluturași publicitari, felicitări, fotografii, albume de
fotografii, postere, publicații imprimate, publicații
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tipărite, reviste, ziare, ghiduri (tipărituri), articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, cutii din carton sau hârtie pentru
ambalat şi împachetat.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, pentru femei,
bărbaţi, copii şi sugari, incluzând îmbrăcăminte
funcţională şi pentru sport, articole de
îmbrăcăminte din piele pentru femei si bărbaţi,
îmbrăcăminte și articole de îmbrăcăminte pentru
motociclişti, accesorii în special bandane,
baticuri, fesuri, șepci (articole de îmbrăcăminte),
fulare, eşarfe.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri, expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea
si coordonarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente
tematice în scopuri educative si recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09079
(111)183675
21/12/2021
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A BATERIILOR,
STR. AROMEI NR. 88, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

(111)183628

21/12/2021
RIVIERA SECURITY S.R.L., STR.
TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RIVIERA 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 anriefracție, 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)
(151)
(732)

earthbate climate
change debate

M 2021 09081

(540)

M 2021 09082

(111)183629

21/12/2021
ENIGMA SECURITY S.R.L., STR.
TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ENIGMA SECURITY

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.04; 01.01.05
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare.

(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 anriefracție, 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
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materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09083

(111)183676

21/12/2021
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A BATERIILOR,
STR. AROMEI NR. 88, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183677
21/12/2021
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A BATERIILOR,
STR. AROMEI NR. 88, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

M 2021 09085

earthbate climate change
debate dezbatere pe
tema schimbarilor
climatice BEACON SNRB

earthbate climate
change debate

(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate: alb, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială.

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 01.05.23
(591) Culori revendicate: negru, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială.

───────

───────

(531)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09107
(111)183696
21/12/2021
S.C. CLASIC CAB S.R.L., STR.
NOVACI NR. 11, BL. P33, SC.
2, ET. 4, AP. 47, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183659
21/12/2021
RADU TRADING COMPANY SRL,
STR.DRUMUL SABARENI, NR.
24-26,, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, 060647, ROMANIA
M 2021 09109

Read 'n' Drink
TelaFine
(531)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12; 05.03.13; 26.04.01
(591) Culori revendicate: turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizare
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectare și dezvoltare de componente de
hardware și software ale calculatorului.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01
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,
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materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi
chibrituri.
───────

(111)183528

(210)
(151)
(732)

M 2021 09126

(740)

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

22/12/2021
LUZ SACRA S.R.L., ȘOS.
OLTENIȚEI NR. 14D BIS, ET. 5
AP. 38, JUD. ILFOV, POPEȘTILEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

LUZ SACRA
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09119

(111)183609

21/12/2021
JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE
KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

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

(540)

SOBRANIE COLLECTION RED
(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,
vaporizatoare pentru tutun, trabucuri, cigarillos,
tutun pentru prizat, articole pentru fumători,

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii
din cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii,
bijuterii-pandantive, cristale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și
ridicata în legătură cu pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate
cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul în legătură cu pietre prețioase
și semiprețioase, bijuterii din cristal, placate
cu metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuteriipandantive, servicii de magazin fizic sau online
de comercializare cu amanuntul și/sau cu
ridicata în legatură cu pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuteriipandantive, distribuire de materiale publicitare,
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și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță de pietre
prețioase și semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata de pietre
prețioase și semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea de
pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, cristale,
bijuterii, bijuterii-pandantive, publicitate, inclusiv
publicitatea online pentru pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuteriipandantive.
41. Instruire pentru adulți, furnizarea de
instruire online, furnizare de cursuri de
instruire privind conștiința de sine, transfer de
know-how (instruire), coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de evenimente,
seminarii educative, formare privind sănătatea
și starea de bine, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, coaching personal
(formare), asistență profesională individualizată
(coaching), coaching pentru viață (instruire),
servicii educative în materie de dezvoltare
spirituală.
44. Terapie prin artă, asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, masaj
terapeutic, servicii de terapie, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie muzicală
în scopuri fizice, psihologice și cognitive,
tratamente terapeutice pentru corp, oferire de
tratamente psihologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)183722
22/12/2021
LORIN MIHAI PETRESCU, STR.
MAIOR ION ALEXANDRESCU,
NR.71, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
M 2021 09128

OK fix
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 02.01.02; 02.01.15
(591) Culori revendicate: albastru inchis
(Pantone 2575C), portocaliu (Pantone
1575C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, finisuri, lacuri, substanțe de protecție
contra ruginii și contra deteriorării lemnului,
materiale colorante, mordanti, rășini naturale
în stare brută, metale sub formă de foițe și
sub formă de pudra pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
8. Scule și instrumente de mâna acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, produse din
materiale plastice semiprelucrate, materiale de
calafatuire, etanșare și izolare, conducte flexibile
nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09150
(111)183521
22/12/2021
COMUNA MAGURI RACATAU,
COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, NR.
88, AP. 0, JUD. CLUJ, MĂGURIRĂCĂTĂU, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

(111)183522
22/12/2021
COMUNA MAGURI RACATAU,
COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, NR.
88, AP. 0, JUD. CLUJ, MĂGURIRĂCĂTĂU, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09151

(740)

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

(540)

Muntele Rece
(531)

Răcătău
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.10;
01.01.04; 08.03.12; 03.04.11; 26.01.01;
29.01.11
(591) Culori revendicate: portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si coapte, legume in saramura,
legume fermentate, legume in conserva, legume
pre-taiate, mancaruri cu legume, congelate
rapid, mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, jeleuri, gemuri, dulceata,
compoturi, oua, inlocuitori de ouă, lapte, branza,
unt, iaurt si alte produse lactate, inlocuitori
de lapte, unt, smantana, inlocuitori de branza,
uleiuri si grăsimi alimentare, produse din carne
preparate, seitan (inlocuitor de carne), inlocuitor
de carne de pasare, inlocuitor de carne pe baza
de legume, bucati din carne de pui, pateuri pe
baza de carne, gustari pe baza de carne.

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.10;
08.03.12; 05.07.10; 03.04.07; 26.01.01;
29.01.11
(591) Culori revendicate: portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si coapte, legume in saramura,
legume fermentate, legume in conserva, legume
pre-taiate, mancaruri cu legume, congelate
rapid, mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, jeleuri, gemuri, dulceata,
compoturi, oua, inlocuitori de ouă, lapte, branza,
unt, iaurt si alte produse lactate, inlocuitori
de lapte, unt, smantana, inlocuitori de branza,
uleiuri si grăsimi alimentare, produse din carne
preparate, seitan (inlocuitor de carne), inlocuitor
de carne de pasare, inlocuitor de carne pe baza
de legume, bucati din carne de pui, pateuri pe
baza de carne, gustari pe baza de carne.

───────

───────

506

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09152

(111)183559

22/12/2021
UNIVERSITATEA VASILE
ALECSANDRI DIN BACĂU,
CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 157,
JUD. BACĂU, BACAU, 600115,
BACĂU, ROMANIA

UB Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25
Culori revendicate: albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de educație și
formare profesională, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de formare, organizare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri de
limbi străine, organizare și coordonare de cursuri
de zi pentru adulţi, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
servicii de educaţie, instruire și divertisment,
servicii de educație universitară, cercetare
în domeniul educației, furnizarea educației,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, servicii de certificare în
educație, și anume furnizare de cursuri și
examinare pedagogică, educație fizică, cursuri
de educație fizică, servicii de educație fizică,
instruire în domeniul educației fizice, instruire în
materie de educație fizică, educație cu privire la
sănătatea fizică, servicii în materie de educație

fizică, organizare de cursuri de educație fizică,
educație sportivă, servicii de educație sportivă,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de cursuri prin metode autodidactice,
educație în domeniul informaticii, educație
în domeniul științei informaticii, educație în
domeniul procesării de date, cursuri de instruire
în elaborarea bazelor de date, educație
și instruire în domeniul procesării datelor
electronice, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, servicii de educație
pentru comunicarea de metode de predare
referitoare la procesarea datelor, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la managementul
tehnologiei informațiilor, educație în domeniul
lingvistic, furnizare de cursuri de pregătire în
domeniul limbilor străine, organizare de cursuri
de instruire tehnică, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul ingineriei, servicii de
educație tehnologică, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul finanțelor,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la managementul în
afaceri, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel postuniversitar, furnizare
de cursuri de instruire la nivel postuniversitar,
consultanță profesională referitoare la educație,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare de seminarii referitoare la
educație, organizarea de conferințe referitoare la
educație, organizare de simpozioane referitoare
la educație, organizarea de congrese în
domeniul educației, organizarea și susținerea
de târguri de educație, acreditare de servicii
de educație, servicii de educație furnizate prin
televiziune, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, furnizare
de cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizarea de cursuri de instruire asistate de
calculator, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, organizare și coordonare de
competiții (educație sau divertisment), servicii de

507

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022

editare, publicare de cărți, publicare de manuale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
reviste, publicare de reviste și cărți, publicare de
cărți și recenzii, publicare de anuare, publicare
de cataloage, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, transfer de know-how
(instruire).
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, testare, autentificare și
controlul calității, cercetare și dezvoltare de
produs, servicii it, cercetare în proiectarea
de calculatoare, servicii de analiză și
cercetare industrială, servicii științifice de
programare de calculatoare, servicii științifice
și cercetare în acest domeniu, cercetare
biologică, cercetare tehnică, cercetare științifică,
cercetare biochimică, cercetare biotehnologică,
cercetare tehnologică, servicii de cercetare,
cercetare de laborator, laborator de cercetare,
servicii de cercetare matematică, analize în
domeniul ingineriei tehnologice, cercetare și
dezvoltare științifică, cercetare științifică și
industrială, cercetarea proceselor industriale,
cercetare cu privire la ingineria mecanică,
cercetarea și dezvoltare de produse noi,
evaluare a dezvoltării produselor, cercetare
privind echipamentele industriale, cercetare
în domeniul ingineriei electrice, audit în
domeniul energiei, cercetare în domeniul științei
materialelor, cercetare în domeniul tehnologiei
informației, cercetare în materie de programe
și software de calculatoare, cercetare în
domeniul conservării mediului, cercetare în
domeniul ecologic, cercetare științifică privind
ecologia, consultanță în materie de protecție a
mediului, consultanță tehnică în domeniul științei
mediului, servicii de consultanță în materie
de poluare a mediului, studii în domeniul
protecției mediului, studii de mediu, consultanță
în domeniul proiectării tehnologice, consultanță
în domeniul cercetării științifice, consultanță
în domeniul cercetării industriale, controlul
calității, certificare (controlul calității), certificarea
serviciilor de educație, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
în domeniul proiectării de software, consultanță
în domeniul programelor de calculator, creare
de software, dezvoltare de hardware si software
de calculator, instalarea de programe, întreținere
de software, managementul proiectelor it,
programare de software educativ, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,
proiectare, întreținere, dezvoltare și actualizare

de software de calculator, furnizare de
informații despre servicii de analize și cercetare
industrială, furnizare de informații privind
ingineria industrială, furnizare de rapoarte
tehnice, furnizare de studii tehnice, furnizare de
studii științifice, inginerie, inginerie mecanică,
inginerie tehnică, inginerie informatică, întocmire
de rapoarte referitoare la cercetarea tehnică,
întocmire de rapoarte științifice, întocmire de
rapoarte tehnologice, întocmire de rapoarte
despre design industrial, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare și dezvoltare de produse de inginerie,
proiectare și dezvoltare de produse industriale,
servicii de proiectare asistată de calculator,
realizare de studii științifice, realizare de studii
tehnice, realizare de teste de control al calității,
servicii de autentificare, servicii de cercetare
industrială, servicii de cercetare informatică,
servicii de cercetare științifică, servicii de
cercetare tehnică, servicii de certificare a
eficienței energetice a clădirilor, servicii de
dezvoltare industrială, servicii de inginerie,
servicii de inginerie referitoare la proiectarea de
mașini-unelte, servicii de laboratoare științifice,
servicii științifice, servicii tehnologice, servicii
de testare științifică, servicii de testare tehnică,
studii și proiecte de cercetări tehnice, studii
de proiecte tehnice, teste de inginerie, teste
industriale, verificarea calității produselor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09154

(111)183558

22/12/2021
UNIVERSITATEA VASILE
ALECSANDRI DIN BACĂU,
CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 157,
JUD. BACĂU, BACAU, 600115,
BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

FORMAȚIA DE
DANSURI POPULARE
PASTELURI BĂCĂUANE
(531)

M 2021 09155

(111)183724

22/12/2021
SWISS DETOX LINE SRL,
STR. VIRGIL MADGEARU NR.
26B, PARTER, AP.1, BIROUL
NR.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

SLIM ENERGY 369

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.01; 26.11.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive și culturale, instruire,
educație, divertisment și sport, servicii educative,
de divertisment și sportive, activități de
divertisment, sportive și culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
activități de divertisment, divertisment de
tipul reprezentațiilor de dans, organizare de
spectacole de dans, organizare de spectacole
de dans, prezentare de demonstrații de dans,
demonstrații de dans în direct, organizare de
concursuri de dans, organizare de demonstrații
de dans, furnizare de cursuri de dans,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizare și coordonare de baluri,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizare de seminarii instructive
referitoare la organizarea timpului, producție de
spectacole.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.03.16;
29.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceaiuri.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț, regruparea în avantajul terțilora
produselor solicitate la protecție la clasa
30 (exceptând transportul lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate/promovare, prin toate formele
a ceaiurilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09164
(111)183506
23/12/2021
TURCU IOANA-RUXANDRA,
STR. SIRET NR. 83, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(111)183524
23/12/2021
DENTAL- ALEX SRL, STR.
CARPATILOR NR. 7, BL. S2, AP.
7, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09170

(740)

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL,
STR.ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

Toia
D DENTERRA A DENTAL
HOSPITAL CONCEPT
BY DENTAL ALEX

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Tricot, țesături, decorațiuni de perete din
material textil, articole de menaj din material
textil, fețe de masă, naproane, șervete de masă,
prosoape, articole pentru acoperirea ferestrelor,
lenjerie de pat, fețe de pernă, învelitori de pat
(cuverturi, pături).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte din
material textil, articole pentru acoperirea capului.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing, promovare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unuisite web propriu, alte site-uri ale tertilor ori
platforme specializate, retele de socializare
sau online, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate, promoţii, inclusiv online,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori, toate aceste activităţi în legătură
cu domeniul medical stomatologic.
44. Servicii medicale specifice oferite de
clinici
stomatologice
sau
de
spitale
stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum sunt:
stomatologie, stomatologie estetica, consultații
stomatologice, tehnică dentară, radiografii
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dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonție, asistență
medicală stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei și furnizare de informații despre
stomatologie.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09171

(111)183525

23/12/2021
DENTAL- ALEX SRL, STR.
CARPATILOR NR. 7, NL. S2, AP.
7, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740)

M 2021 09178

(111)183533

23/12/2021
PAZĂ ŞI SECURITATE
GENERALĂ S.R.L., STR.
ALEXANDRU VLAHUTA, NR. 31,
SC. 1, ET. 4, AP. 17, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI
ROMANIA, BUCUREȘTI, 113311,
ROMANIA

(540)

DENTERRA - INTERNATIONAL
DENTAL HOSPITAL
BY DENTAL ALEX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing, promovare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web propriu, alte site-uri ale
tertilor ori platforme specializate, retele de
socializare sau online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii, inclusiv
online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori, toate aceste activităţi în
legătură cu domeniul medical stomatologic.
44. Servicii medicale specifice oferite de
clinici
stomatologice
sau
de
spitale
stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum sunt:
stomatologie, stomatologie estetica, consultații
stomatologice, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonție, asistență
medicală stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei și furnizare de informații despre
stomatologie.
───────

PSG Security
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.05;
14.05.02; 14.05.21; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de paza si securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09197

(111)183501

24/12/2021
NATURAL AUTENTIC DESIGN
SRL, ALEEA FRATII BUZESTI
NR.11, PARTER, AP.45, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

NEDECO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicații pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spațiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
și proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informației), proiectarea, dezvoltarea
și/sau implementarea de software de computere
și soluții de internet, actualizarea și instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea și/sau întreținerea website-urilor
pentru alții, proiectarea și dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
și dezvoltarea de interfețe pentru programarea
de aplicații, proiectarea, administrarea și
monitorizarea website-urilor de rețele de
socializare din internet, furnizarea de informații,
sfaturi și consultanță pentru serviciile menționate
mai sus, prelucrare și prezentare de informații
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date și de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare și

furnizare de pagini principale și pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line și internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terți (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
și dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare și dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terți, design, desene
și texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
și redactare la comandă de pagini web pentru
o rețea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen și redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare de
pagini pentru rețele (pagini principale), creare
dezvoltare si adaptarede programe de prelucrare
a datelor și/sau fișierelor de date (inclusiv
pagini multimedia și pagini principale) pentru
terți, creare și actualizare de pagini principale
pentru rețele de calculatoare, proiectare,
elaborare și creare de pagini diseminate prin
rețele de calculatoare, furnizare de pagini
principale și/sau adrese poștale electronice
pentru terți, creare, proiectare, dezvoltare,
consultare, găzduire, administrare, promovare,
personalizare, implementare și exploatare de
site-uri web pentru terți și găzduire, gestionarea
de site-uri web în general și pentru terți, servicii
de portaluri pentru site-uri web, gestionare,
asistență tehnică și creare de stații web,
găzduire de site-uri web ale terților pe un
server, pentru o rețea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă și/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanță în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării site-urilor
web și servicii on¬line, consultanță profesională
și asistență pentru crearea de site-uri web
statice și dinamice, furnizare de programe
de calculator în rețele de date, în special
pe internet și world wide web, consultanță,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistență
tehnică și alte servicii tehnice și de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului și siteurilor web, servicii pentru testarea utilizabilității
paginilor web, instalare și personalizare de
aplicații software de calculator, design de siteuri web, actualizarea paginilor web pentru
terți, programare și găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreținerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
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(511)

temporare de aplicații web, design de pagini
principale și pagini web, găzduire de date, fișiere,
aplicații si informații computerizate, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de conținut
multimedia, furnizare de servicii de aplicații
informatice, si anume găzduire de aplicații
software de calculator pentru terți, creare,
programare, proiectare întreținere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicații informații,
crearea de aplicații informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreținerea bazelor
de date, reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreținere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreținere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fișiere
audio, de conținut multimedia de divertisment,
de videoclipuri, de informații, software ca
serviciu si inchiriere de software , platforma ca
serviciu , platformă de aplicație ca serviciu ,
serviciu bazat pe platformă , servicii de cloud
computing , inteligenta artificiala sub forma de
software ca serviciu , furnizarea de programe de
calculator cu inteligenta artificiala , consultanta
in inteligenta artificiala , blockchain ca serviciu ,
Internet of Things (loT), managementul bazelor
de date și al datelor, managementul sistemelor.

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09207

───────

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)183532
24/12/2021
MYLAN IRELAND LIMITED,
UNIT 35/36, GRANGE PARADE,
BALDOYLE INDUSTRIAL ESTATE,
DUBLIN, 13, IRLANDA
M 2021 09201

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, produs farmaceutic
conținând dapagliflozin.
───────

(210)
(151)
(732)

(111)183637
25/12/2021
RAZVAN TAS, STR. ST O IOSIF,
BL.2A, AP.89, ET.1, SC.7, JUD.
HUNEDOARA, PETROSANI,
332021, HUNEDOARA, ROMANIA
M 2021 09204

Tas Orto Clinic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
de
ortodonție,
servicii
stomatologie.

de

───────

(111)183515
25/12/2021
PROFI ROM FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR. 31, JUDETUL
TIMIS, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

profi cu mândrie
parte din România

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

(540)

DAFORBIS

(531)
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(591)

Culori revendicate: albastru (Pantone
280 C), rosu (Pantone 2347C), galben
(Pantone 116C), negru (Pantone
Process Black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarketuri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru

curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
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curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, 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, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, alimente dietetice,
dezinfectanți și antiseptice, articole absorbante
pentru igiena personală, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate pentru aranjarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, lame de ras,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare
de bucătărie, huse de telefoane, ustensile
de gătit, biberoane, tetine de biberon, suzete

(tetine), tetine de alăptare din latex sau din
silicon, termometre de uz medical, aparate de
iluminat, de încălzire, de producţie de aburi, de
gătit, de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, 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,
săculeţi 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, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, 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, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
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şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de

carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, 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 pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, 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), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
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tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discounturi sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
───────

(111)183632
27/12/2021
FUNDAȚIA PROVIDENȚA,
STR. LACUL BUCURA, NR.
9-13, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09215

(740)

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

(540)

Caravana Lecturii
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizare de 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,
organizarea de 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
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
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despre educaţie, educaţie, servicii de instruire,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
divertisment), organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, educatie civica, servicii
de bibliotecă de împrumut și servicii de
bibliotecă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09224

(111)183635

27/12/2021
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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)
(151)
(732)

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

(540)
(740)

PreDaddy Duo
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice alimentare, preparate cu vitamine,
suplimente nutritive, suplimente vitaminice și
minerale, preparate multivitaminice, preparate
cu minerale și vitamine, suplimente alimentare
vitaminice și minerale.

M 2021 09228

(111)183630

28/12/2021
DOVISER PROTECT SRL, STR.
POIENIȚEI NR. 13, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09227

(111)183553

27/12/2021
DIGITALCLOUDER SERVICES
SRL, SOSEAUA VIRTUTII, NR.
19D, BIROU B, ETAJ 4, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060781, ROMANIA

STACKDREAM

DOVISER PROTECT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și protecție, servicii
de pază antiefracție, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, închiriere
de aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
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protecția persoanelor, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.

protecția persoanelor, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09229

(111)183631

28/12/2021
YATE PROTECTION SRL,
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 59,
SAT VALEA POPII, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA VALEA
CĂLUGĂREASCĂ, PRAHOVA,
ROMANIA

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

M 2021 09230

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

28/12/2021
SKIN MEDIA SRL, STR. D.I.
MENDELEEV NR. 5, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

99

(540)
(511)

YATE PROTECTION
(531)

(111)183621

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
01.01.02; 02.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și protecție, servicii
de pază antiefracție, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, închiriere
de aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, bere
și produse de bere, bere și bere fără alcool,
băuturi carbogazoase aromatizate, aperitive
fără alcool, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi cu carbohidrați,
apă carbogazoasă, apă cu arome, apă de izvor,
apă minerală, apă minerală carbogazoasă, apă
îmbuteliată
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice
altele decat uleiurile esentiale, esențe si extracte
alcoolice, cidru.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09231

(111)183605

28/12/2021
MARIUS-ION SPONOCHE, STR.
RASARITULUI, NR. 12, ET. 1,
AP. 3, JUDETUL CONSTANTA,
CERNAVODĂ, CONSTANȚA,
ROMANIA

furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.
───────

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

(540)

(111)183561

(210)
(151)
(732)

M 2021 09232

(740)

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

28/12/2021
EDY URSU COMIMPEX S.R.L.,
CART. CARPAŢI, BLOC 6,
PARTER, MAGAZIN, JUD.
HUNEDOARA, PETROȘANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

DREAM VIEW Chalet
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.03.01; 01.03.06; 06.01.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: gri inchis, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
pentru evenimente, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, servire de mâncare destinată
consumului imediat, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
închiriere de case de vacanță, servicii de
alimentație publică, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, servicii de 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,

EDY URSU
Respectă-ţi gustul
Alege calitatea
SARMANGERIE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 03.01.14; 05.01.10; 08.05.02;
08.07.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate: roşu, verde, negru,
alb, gri, crem, maro, galben, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri
tip snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
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pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, servicii de catering pentru
petreceri.

fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.
───────

M 2021 09252

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09249

(111)183526

29/12/2021
INSTANT PROTECT S.R.L, STR.
ZONA GARII BL. D12, AP. 2,
ORAȘ ORAVIȚA, JUDEȚ CARAȘ
SEVERIN, LOC. ORAVIȚA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

29/12/2021
MUNICIPIUL TULCEA, STR. PĂCII
NR. 20, JUDEȚ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

BALADELE DELTEI
(511)

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

(540)

INSTANT PROTECT
(531)

(111)183755

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.01.03; 24.01.05
(591) Culori revendicate: albastru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o orchestra muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de o
orchestra muzicală, servicii oferite de o orghestra
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, spectacole muzicale, spectacole
muzicale live, concerte muzicale pentru radio,
concerte muzicale pentru televiziune, producere
de concerte muzicale, producție de spectacole
muzicale, organizare și coordonare de concerte
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, 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,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, activităţi
culturale, servicii culturale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09274
(111)183508
30/12/2021
SORIN ROMANESCU, STR. SG.
LATEA GHEORGHE NR. 16,
BL. C36, SC. 1, ET. 1, AP. 17,
BUCURESTI, ROMANIA
CASANDRA-MARIA STOIANHAUSI, STR. 1 MAI NR. 11D,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, 021527, ROMANIA

(540)

NOD NewOldDoina
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale, servicii de regie și producție
de filme, alte decât pentru filmele cu
scop publicitar, organizarea şi susţinerea de
concerte, servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, servicii
de divertisment, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), prezentarea prestaţiilor live,
divertisment radio, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, servicii de studio de sunet,
producţia 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
amuzament, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, spectacole muzicale
───────
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- în ordinea numărului de depozit;
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
crt. Nr. depozit
M 2015
1
04221
M 2015
2
04223
M 2015
3
04225
M 2016
4
07006
M 2016
5
07741
M 2017
6
00648
M 2017
7
00999
M 2017
8
01000

Dată
depozit
22/06/2015

Număr
marcă
183656

22/06/2015

183657

22/06/2015

183658

18/10/2016

Denumire marcă
AlergoNat

Clase Nisa pag.
275
5

ColesteroNat

5

275

InflaNat

5

275

183502

Titular
SC HERBAGETICA
SRL
SC HERBAGETICA
SRL
SC HERBAGETICA
SRL
SC DEDEMAN SRL

DIM D.I.M. Properties

36

275

14/11/2016

183666

RAINFALL SRL

Wiren

4, 39

276

03/02/2017

183503

SC DEDEMAN SRL

etalon

1

276

17/02/2017

183519

FOTEA ANASTASE

ZORBA

35, 43

277

17/02/2017

183504

FOTEA ANASTASE

10/04/2017

183620

09/05/2017

183616

08/06/2017

183592

04/07/2017

183529

05/07/2017

183619

10/07/2017

183518

09/08/2017

183565

09/08/2017

183564

14/08/2017

183486

16/08/2017

183566

19

M 2017
04411
M 2017
04513
M 2017
05179
M 2017
05180
M 2017
05272
M 2017
05308
M 2017
05499

25/08/2017

183560

20

M 2017
05521

28/08/2017

183748

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

M 2017
02428
M 2017
02967
M 2017
03829
M 2017
04359

ALEXANDER OF
35, 39, 43
MAKEDONIA
PRIMARIA COMUNEI Festivalul - Concurs de 41
TELIU
Tradiţii Populare Vatra
Satului
TRAVEL TIME D&R
It's BOOKING Time
39, 43
SRL
BRAND STYLE SRL
K10 eat & more
43

277

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ŞCOALA ROMÂNOA TINERILOR CU
BRITANICĂ
INIŢIATIVĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT
PRIMAR ŞI
GIMNAZIAL ENGLISH
SC SMART CHOICE SMART CHOICE
SRL
SC CORPORATION
Folieri Design Auto Iaşi
PC SRL
SC ENIT
DEALUL SECIU
DOWNSTREAM SRL
SC ENIT
SECIU
DOWNSTREAM SRL
ECEDI MARIN
BLUE APPLE
CONCEPT
SC ENIT
APA SECIU
DOWNSTREAM SRL
MARIAN-CRISTIAN
ZoomTrio
DUCA
ANDREI-RĂZVAN
FRÎNCU
AURELIAN
ALEXANDRU DESPA
SC LISABONA GRILL LISABONA GRILL
SRL

41

279

38

280

40

280

32

280

32

280

525

278

278
279

16, 35, 41 281
32

281

41

281

43

282
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2017 28/08/2017
21
05542

22
23
24

M 2017
05610
M 2017
05661
M 2017
06147

Număr
marcă
183482

30/08/2017

183500

04/09/2017

183750

25/09/2017

183693

26/09/2017

183554

05/10/2017

183720

09/10/2017

183706

09/10/2017

183618

Titular
POSTOLACHE I
GHEORGHE IULIAN
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
IRINA DOICIU

Denumire marcă
CAŞCAVEA DE
DOFTANA "CRAIŢA"

Clase Nisa pag.
282
29

TEAMHUB

41

BRĂNIŞTEANU
CIPRIAN
SC STILISSIMO
ART&DESIGN SRL
RADU DAN
NECŞULESCU

Casa cu Salcami

36, 37, 43 283

LUMINARIUM

11, 35

smoorahug smoothies with
benefits! 2015
Bio Ortoclinic

29, 30, 31, 283
32, 43

28

M 2017
06201
M 2017
06416
M 2017
06465
M 2017
06468

11/10/2017

183753

29

M 2017
06519
M 2017
06541
M 2017
06542
M 2017
06584

12/10/2017

183751

DACII LIBERI
CREATIVI
IONEL-PUIU ANDREI the OLD LEGEND
steak house
SC BUCOVINA WOOD QUSINE
CONSTRUCT 2012
SRL
SC CELCOM SRL
DEZIFERY

12/10/2017

183752

SC CELCOM SRL

FUMUS

13/10/2017

183557

SC PROFARM SRL

18/10/2017

183678

TUNDE BARABAS

24/10/2017

183754

Iuliana Toader

35

M 2017
06671
M 2017
06841
M 2017
06871

25/10/2017

183749

Marilena Stan

36

M 2017
06900

26/10/2017

183691

M 2017
06941
M 2017
07251
M 2017
07257
M 2017
07258

27/10/2017

183712

09/11/2017

183742

09/11/2017

183745

09/11/2017

183744

S.C. DYNAMIC
BUSINESS SERVICE
S.R.L.
BOTEZATU CĂTĂLIN
ADRIAN
CEBIS International
SRL
CEBIS International
SRL
CEBIS International
SRL

sanitabant Kapsikumlu 5, 35
Delikli Yaki
CAPSICUM PLASTER
ROMATIZMA SIYATIK
LUMBAGO ADALE ve
BEL AGRILARINDA
ZZZZZZZZ Sleepy for 35
sweet dreams
Julia Toaders
23, 24, 25,
26
The Babywearing
24, 25, 26,
Workshop
28, 35, 38,
41
AURORA sweets
30, 35, 43

25
26
27

30
31
32

33
34

37
38
39
40

PROICEA MIHAELA
VENORIA
TRAIAN ANDRAS

526

282

283

3, 35

284

35

284

43

285

43

285

1

286

5

286
286

287
287
288

288

Cătălin Botezatu

18, 25, 35 289

WORMIK

35

289

VIAKAN

35

289

VITAKAN

35

289
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2017
41
07264
M 2017
42
07336
M 2017
43
07476
M 2017
44
07732
M 2017
45
07733

Dată
depozit
09/11/2017

Număr
marcă
183743

20/11/2017

183517

20/11/2017

183588

04/12/2017

183541

04/12/2017

Titular
CEBIS International
SRL
LS INTEH SRL

Denumire marcă
ADEKVITA

Clase Nisa pag.
290
35

ORDIMEDICUS

5, 17

290

SC CASER CREATIVE CREATIVE CORNER
CORNER SRL
Better never stops!
MULTAN381
HAFIZ MOHSAN
EHSAN

41

290

29

291

183542

HAFIZ MOHSAN
EHSAN

EFISTARS

29

291

46

M 2017
07939

07/12/2017

183484

LUNGU MIHAI
LUCIAN

bei apă

11, 35

292

47

M 2017
08115

17/12/2017

183583

SEBASTIAN DAVID

Ora de Sibiu

38

292

48

M 2017
08249

21/12/2017

183711

REDWINE S.R.L.

41

292

49

M 2017
08306

09/03/2018

183617

18/01/2018

183747

19/01/2018

183703

19/01/2018

183704

50 plus
COMUNITATEA
OAMENILOR CU
SPIRIT MEREU
TÂNĂR
EPISCOPIA
Episcopia Ortodoxă
ORTODOXĂ
Română a Devei şi
ROMÂNĂ A DEVEI ŞI Hunedoarei
HUNEDOAREI
DANUBIU
Color Residences
ENTERPRISES SRL PROIECTE
REZIDENȚIALE
NICOLAE GABRIEL
PALERISME
PALERU
NICOLAE GABRIEL
NICU PALERU
PALERU
Grimm's GmbH
GRIMM'S Rainbow /
curcubeu spiel und
Holz Design
S.C. MADE IN ROŞIA Visit ROŞIA
MONTANĂ S.R.L.-D
MONTANĂ
CARE & JOY SRL
Care'Njoy
MALIKA BOUTIQUE
SRL
GABRIEL OLIMPIU
MARCHIS
MARIUS TABACU

Malika Boutique

35

295

LIVOLO ROMANIA

9, 19

296

52

M 2018
00289
M 2018
00304
M 2018
00305

01/02/2018

183610

53

M 2018
00457

29/01/2018

183756

06/02/2018

183491

02/10/2018

183690

09/12/2019

183551

12/12/2019

183701

59

M 2018
00515
M 2018
00744
M 2018
06477
M 2019
08841
M 2019
08929
M 2020
03552

28/05/2020

183523

60

M 2020
04540

02/07/2020

183485

50
51

54
55
56
57
58

OCTAL IMPORT
EXPORT SRL
MARIN ECEDI
527

14, 16, 25, 292
35, 41, 43,
44, 45
35, 37, 41 293

9, 41

293

9, 41

293

28

294

16, 35, 39, 294
41, 43
3, 29, 35 295

Inchirieri NACELE.ro 7, 35, 37,
We won't let you down! 39
Cicoree Cafe
30
NOSA CREATIVE
www.nosa.ro

296
296

16, 35, 40 297
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
61
05453
M 2020
62
08286
M 2020
63
09113
M 2020
64
09156
M 2021
65
01973
M 2021
66
02054
M 2021
67
04177
M 2021
68
04203
M 2021
69
04390

Dată
depozit
04/08/2020

Număr
marcă
183481

16/11/2020

183591

16/12/2020

183746

17/12/2020

183555

12/03/2021

183713

15/03/2021

183699

02/06/2021

183537

27/05/2021

183581

04/06/2021

Titular
NISTOR STELIAN
PĂTRU CRISTIANMIHAI
S.C. UNIC DENT
CLINIC S.R.L.
GAMA CONSTRUCT
SRL
TUDOSE LAVINIAMIHAELA
PROMEDIVET SRL

Denumire marcă
Suveranul Mare
Comandor
AQUA DEOS ZERO

Clase Nisa pag.
14, 16, 35, 297
41
298
32

Unic Dent CLINIC

44

GAMA POINT

35, 36, 37, 299
39, 42
14, 16, 20, 303
35
308
5

JesuisLavi
Algacid

298

43

308

29, 30

308

183538

AGATA PAN 2016 SRL GRANT HOTEL
BOUTIQUE
FLORENTIN
delish
DRAGOIU
BETFOLD TECH SRL Sogno

41

309

70

M 2021
05276

13/07/2021

183679

FOX MAG RO SRL

FOXMAG24

13

309

71

M 2021
05518

22/07/2021

183729

Total Oral Care

35, 44

310

72

M 2021
05714

02/08/2021

183499

e pastila

3, 5, 35

310

M 2021
06286
M 2021
06391
M 2021
06405

27/08/2021

183569

Bronhoxan

01/09/2021

183530

02/09/2021

183520

HALLINA

16, 35, 41, 311
42, 44
12, 16, 27, 315
28
316
41

14/09/2021

183700

URSOMAX

5

316

06/09/2021

183680

35

316

06/09/2021

183721

15

316

07/09/2021

183509

33

317

07/09/2021

183510

33

317

07/09/2021

183511

33

317

09/09/2021

183735

30

317

83

M 2021
06413
M 2021
06449
M 2021
06451
M 2021
06509
M 2021
06510
M 2021
06514
M 2021
06570
M 2021
06581

TOTAL ORAL CARE
SRL
SHOP SANATATE
SRL
FILDAS TRADING
SRL
BOGDAN
CONSTANTIN STAICU
Borislav Covali Lepei
Halina Mariana Covali
Lepei
ELIDOR SRL

10/09/2021

183544

318

84

M 2021
06590

10/09/2021

183681

PETRU RARES
G-nerations Folk&Rock 41
BERTZI
SC EMAGIC LIVE SRL NMVD
41

73
74
75

76
77
78
79
80
81
82

SDH Kids

REPUBLICA BIO SRL Republica BIO Artizani
de sănătate
STANESCU N.VASILE ClassCase handmade
PFA
SC FINANCE MEDIA VINUL
SRL
PROCURORULUI
SC FINANCE MEDIA VINUL
SRL
JUDECATORULUI
SC FINANCE MEDIA IMPERIO
SRL
ALEKSSOUND SRL
Chubby BUBBLE tea

528

318
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 13/09/2021
85
06619

Număr
marcă
183736

Titular
ALEXEI CORCIMARI
AGROBION PLUS
SRL
Fedima Romania
Asociația Română
a Producătorilor
și Furnizorilor de
Ingrediente din
Industria Panificației,
Patiseriei și Cofetăriei
(Fedima Romania)
SC U FIRST
ADVERTISING AND
COMMUNICATION
SRL
IONUT ALIN
NICOLESCU
THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY
VITALIE SULJENCO

Denumire marcă
PRECESCON

Clase Nisa pag.
320
7, 9

FEDIMA ROMANIA

29, 30, 35, 320
41, 43

U first BINELE
ÎNCEPE CU TINE!

21

321

ICON PROPERTIES

35

321

FAIRY MAX POWER

3, 5, 21

322

WINSCREW

6, 8, 20, 35 322

VASILE VALENTIN
STAVILA
SC CRAMA CEPTURA
SRL
MAR NAUTYC KM 0
SRL
TEATRUL REGINA
MARIA

ELIXIR COFFEE TIME 43
FOR COFFEE
Pelin de CEPTURA
33

323

Km. 0 Club Kilometru'
Zero
ANSAMBLUL
ARTISTIC
PROFESIONIST
CRIŞANA ORADEA
ROMÂNIA
MAXI FRESH E BY
EFSANE
Sushi FACTORY

41, 43

324

41

325

16, 35

325

86

M 2021
06716

16/09/2021

183493

87

M 2021
06757

20/09/2021

183567

21/09/2021

183568

89

M 2021
06794
M 2021
06922

24/09/2021

183599

90

M 2021
06927

27/09/2021

183570

91

M 2021
06939

27/09/2021

183539

M 2021
07019
M 2021
07105
M 2021
07202

29/09/2021

183718

02/10/2021

183548

06/10/2021

183514

11/10/2021

183710

EFSANE ACTIV

08/10/2021

183571

RAUL ENDEȘ

97

M 2021
07241
M 2021
07250
M 2021
07364

13/10/2021

183572

SYNGENTA AGRO
S.R.L.

98

M 2021
07365

13/10/2021

183573

SYNGENTA AGRO
S.R.L.

99

M 2021
07366

13/10/2021

183574

SYNGENTA AGRO
S.R.L.

100

M 2021
07368

13/10/2021

183575

SYNGENTA AGRO
S.R.L.

88

92
93
94

95
96

529

324

30, 35, 43 326

Field Seeds Academy 1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44
Field Seeds Academy 1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44
Field Seeds Academy 1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44
Field Seeds Academy 1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

326

328

330

332
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 14/10/2021
101
07435

Număr
marcă
183614

M 2021
07439
M 2021
07504

14/10/2021

183612

18/10/2021

183727

18/10/2021

183576

02/11/2021

183740

20/10/2021

183708

107

M 2021
07516
M 2021
07537
M 2021
07601
M 2021
07630

21/10/2021

183577

108

M 2021
07635

22/10/2021

183513

M 2021
07641
M 2021
07643
M 2021
07650
M 2021
07701
M 2021
07707
M 2021
07813

22/10/2021

183705

22/10/2021

183578

22/10/2021

183634

25/10/2021

183579

26/10/2021

183580

29/10/2021

183638

M 2021
07835
M 2021
07903
M 2021
07905
M 2021
07942
M 2021
07944
M 2021
07967
M 2021
07975

30/10/2021

183639

02/11/2021

183552

03/11/2021

183483

04/11/2021

183488

08/11/2021

183664

05/11/2021

183683

05/11/2021

183738

102
103

104
105
106

109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121

Titular
AS NATURAL
EXTRACT SRL

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
334
APĂ din BĂTRÂNI
32
APĂ DE MASĂ
NECARBOGAZOASĂ
334
ANYTACOOKING SRL CHOCO ZERO
21, 30
AGRICOLA
GHEORGHE DOJA
COOPERATIVA
AGRICOLA
SC DENEGA-LINE
SRL
ODOBESTI VINEX
SRL
ECOTERAPIA SRL

31

335

Lady DG HAIR AND
44
BEAUTY SALON
REGGAL Crama Şarba 33

335

ECOTERAPIA
AROMATICA
Ring Club Costinesti

3, 10, 21,
35
41

336

36, 37

342

BOSTĂNĂRIA
Cooperativă Agricolă

COMPACT IMPEX
SRL
SEEDS AGRI PREST MW LOUNGE
SERV SRL
WINE360 ONLINE
Wine360.ro
SRL
ION MINZALA
TRONUL
STRĂBUNILOR
TRAIAN DIMA
VERTICAL IMOB
MERA COM
INTERNATIONAL SRL
ESCO ELECTRIC
LIGHT SRL
MIKO MATEI IOAN

XCM Trophy CRAMA
GIRBOIU
electric light

FESTIVALUL
INTERNATIONAL
TRANSILVANIA
FASHION
INTERSTAR CHIM SA Dezinfectarea e la ea
acasă
ANDREI COSMIN
mog COFFEE SHOP
CHIRPEREANU
BEBE VALENTIN
Risto-Ranto pasta
fresca
BRILLO INVESTE
CSARA
S.R.L
FLORIANA
MAGIC SMILE Dental
TUDORACHE
Clinic
DUMITRU-ADRIAN
GLOBAL
RUJA
INVESTMENT GROUP
MASATTO
MSST
DISTRIBUTION

530

336

342

33, 35, 39 342
16

343

36, 37

344

41

344

11, 35

345

41

345

3, 5, 35

345

43

346

30, 43

346

25, 35

346

44

346

35, 36, 37 347
10

347
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 05/11/2021
122
07976

Număr
marcă
183668

Titular
Denumire marcă
CRIS-TIM COMPANIE CRIS-TIM ULTIMA
DE FAMILIE SRL
BARIERĂ DE
PROTECȚIE
PROASPĂT SIGUR
BUSINESS
EMTRONICS Solutions
CONTINUITY
for the future
CONSULTING SRL
SYNAPTECH
smsadvert
SERVICES SRL
TÜNVERAI TECH SRL mrFoc

M 2021
07979

05/11/2021

183717

M 2021
07986
M 2021
07993
M 2021
07996

06/11/2021

183725

08/11/2021

183714

08/11/2021

183534

M 2021
08011
M 2021
08033
M 2021
08044
M 2021
08054

08/11/2021

183686

09/11/2021

183505

09/11/2021

183584

15/11/2021

183611

15/11/2021

183507

11/11/2021

183640

133

M 2021
08059
M 2021
08061
M 2021
08062

10/11/2021

183594

134

M 2021
08063

10/11/2021

183593

INTERCORP
HOLDINGS SA

M 2021
08067
M 2021
08070

10/11/2021

183622

10/11/2021

183563

10/11/2021

183540

10/11/2021

183490

139

M 2021
08092
M 2021
08102
M 2021
08105

11/11/2021

183641

HIGH A & M
SECURITY
DELLOS
INTERNATIONAL CO.,
LTD.
FICOSTA SYNTEZ
Mr. Stix
EAD
TRADEX - TRANSFER TradeX
AFACERI SRL
S.C. AGRINVEST
Agrinvest Bio
S.R.L.

140

M 2021
08117

11/11/2021

183556

123

124
125
126

127
128
129
130

131
132

135
136

137
138

Clase Nisa pag.
347
29, 30

9

349

35

350

8, 11, 21, 350
35, 37
29, 31, 35, 353
40, 41, 44

COOPERATIVA
AGRICOLA
TRANSILVANIA
COOPERATIVA
AGRICOLA
DAN MARANDUC

TRANSILVANIA
COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ 2017

RALUCAGEORGIANA TATU
VIG HEALTH S.R.L.

24beauty

29, 30, 39, 354
43
355
35

GETVIG. HEALTH

44

356

ASOCIATIA
DRAGOSTE
DESCULTA
OVIDIU COMAROMI

Dragoste Desculta

36, 45

357

UC URBAN cafe by
Ovidiu Comaromi
LIRIO Artisan Bakery

43

357

30, 41

358

IMMO-BLOCK
WHERE EXPENSIVE
BECOMES
ACCESSIBLE
STO ARENA
BLOCKCHAIN
BRIDGE
HIGH A & M
SECURITY CCTV
Dellos

9, 36, 42

358

9, 36, 42

359

35, 37

360

29, 32

360

29

361

IOANA MARIA
GEORGESCU
INTERCORP
HOLDINGS S.A.

ETHIC

SC HOLLAND
CROPMAX
FARMING AGRO SRL
531

9, 35, 36, 362
41, 42, 45
1, 4, 5, 29, 362
30, 31, 35,
39, 42
1, 31, 35 375
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 12/11/2021
141
08172

Număr
marcă
183624

Titular
TUFAN ELENA
SIMONA SRL
ROTTA COMIMPEX
SRL
ASOCIATIA ROMANA
PENTRU INDUSTRIA
DE SECURITATE ARIS

Denumire marcă
ROTTA Cosmetice &
Detergenti

Clase Nisa pag.
3, 21, 35 376

ZIUA SECURITĂŢII
PRIVATE ÎN
ROMÂNIA
FEDERATIA
SERVICIILOR
SECURITATE FSS
THE NORTH QUEST

35, 41

377

41

378

AVA GRILL

43

379

Eye Shield Siguranţa
Dumneavoastră
farmacia Apicola

37

379

35

380

ilio

14

380

25, 35

383

41, 43

383

M 2021
08176

13/11/2021

183547

15/11/2021

183737

15/11/2021

183582

15/11/2021

183527

15/11/2021

183642

LAROIAS
COMPUTERS S.R.L.
EDUARD ROTARU

15/11/2021

183536

ILIO MY BIJOU SRL

13/12/2021

183598

15/11/2021

183715

16/11/2021

183545

RECOSTORE
Recostore
TRADING SRL
MOLDOVAN CORINA FUN-TASTIC KIDS
ELANA
ELYK CREATION SRL ElyK CREATION

16/11/2021

183643

16/11/2021

183730

18/11/2021

183684

154

M 2021
08180
M 2021
08187
M 2021
08191
M 2021
08193
M 2021
08195
M 2021
08196
M 2021
08217
M 2021
08226
M 2021
08235
M 2021
08253
M 2021
08279
M 2021
08284

18/11/2021

183644

M 2021
08295

18/11/2021

183682

155

19/11/2021

183615

157

M 2021
08340
M 2021
08351

22/11/2021

183716

22/11/2021

183512

158

M 2021
08358
M 2021
08379
M 2021
08397
M 2021
08398

22/11/2021

183613

23/11/2021

183492

23/11/2021

183516

142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

156

159
160
161

THE NORTH QUEST
SRL
LAURA PALOȘ

RADU-DĂNUȚ CIUCĂ RADU SENSEY
KEMPO ACADEMY
DOCTOR NUTRITIE
Doctor Nutritie
S.R.L
SETTLERS REALTY SETTLERS
SRL
TEODOR - CRISTIAN DISCOVER DANUBE
CARTIANU
LUXURY RESORT
CAMELOT - CENTRU Centrul Camelot
DE PEDAGOGIE SI
ANDRAGOGIE S.R.L.
SC IGREC TOP SHOP Kruz
SRL
DANETI COM SRL
DANETI
MILENIUM
LANDSCAPE
DEVELOPMENT SRL
ATELIER DULCE
S.R.L.
ANDRES
SPEDITIONS SRL
ANDRES
INTERLOGISTIK SRL
532

BUSSOLA

14, 16, 18, 384
35
385
41
38, 41, 44 386
36

386

39, 41, 43 386
41

387

9, 28

388

16, 25, 28, 388
35, 41
394
43

DULCELE
COPILARIEI
andres SPEDITIONS

30

394

39

394

andres
INTERLOGISTIK

39

395
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 23/11/2021
162
08419
M 2021 23/11/2021
163
08432

Număr
marcă
183550
183673

24/11/2021

183623

24/11/2021

183489

24/11/2021

183645

24/11/2021

183646

168

M 2021
08445
M 2021
08449
M 2021
08455
M 2021
08457
M 2021
08458

24/11/2021

183495

169

M 2021
08469

24/11/2021

183543

170

M 2021
08505

25/11/2021

M 2021
08506
M 2021
08597
M 2021
08598
M 2021
08607
M 2021
08612
M 2021
08616
M 2021
08628
M 2021
08651
M 2021
08652
M 2021
08653
M 2021
08657
M 2021
08658
M 2021
08659
M 2021
08660

164
165
166
167

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Titular
DENISA-ELENA ILIE
INTERBRANDS
MARKETING &
DISTRIBUTION SRL
FOR BLACK SEA
SECURITY SRL
SMART SPHERA

Denumire marcă
INCISIVO By Hellen
Denisse
Shopidoki

Clase Nisa pag.
395
3
35

395

FOR BLACK SEA
SECURITY
BALEK

45

400

9, 11, 14, 401
18, 28, 35
407
41

SCHOOL OF LOVE

IMPRIMERIA DE
STEAGURI UNIK
PRINT
K2dens

16, 22, 24, 408
40

183596

ALEXANDRU
RADUCANU
ALEXANDRU
RADUCANU
CENTRUL CULTURAL
BUCOVINA
IMPRIMERIA DE
STEAGURI UNIK
PRINT SRL
VANELLI SRL

5, 35

409

25/11/2021

183665

CROPMARKET SRL

CROPMARKET

35

409

02/12/2021

183487

30

410

02/12/2021

183595

5

411

02/12/2021

183709

36

411

13/12/2021

183647

37

412

03/12/2021

183633

31

412

07/12/2021

183648

BRILLO INVESTE
1 UNIFY FOOD
S.R.L
INTERSTAR CHIM SA AROXOL PURE &
FORTE
C.R.D. POWER IMOB- POWER IMOB
CONSULT SRL
SUD GRUP EDIL
ilmadoors.ro
CONSTRUCT SRL
S.C. NOVA FOOD
NEXT GEN
DISTRIBUTION S.R.L.
I.V. FUTURE SRL
IV FUTURE

42

414

06/12/2021

183649

06/12/2021

183650

06/12/2021

183739

CASE FĂRĂ
SECRETE
VETERIN Ditribution

35, 36, 37, 414
42
35, 36, 37, 415
42
415
35, 39

06/12/2021

183651

Inovație BCR

35, 36

416

06/12/2021

183652

Inovație BCR

35, 36

416

06/12/2021

183653

BONAVENTURA

39

416

06/12/2021

183654

SC BIG BROTHER
COMPANY SRL
SC BIG BROTHER
COMPANY SRL
VETERIN
DISTRIBUTION SRL
BANCA COMERCIALA
ROMANA SA
BANCA COMERCIALA
ROMANA SA
BOGDAN-ADRIAN
NICOLAU
FUNDAȚIA PENTRU
SMURD

SMURD

9, 39, 44

416

533

SCHOOL OF MONEY 41

407

41

407

FĂRĂ SECRETE
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
06/12/2021

Număr
marcă
183660

06/12/2021

183685

187

M 2021
08664
M 2021
08668

06/12/2021

183661

M 2021
08669

06/12/2021

183731

188

06/12/2021

191

M 2021
08670
M 2021
08671
M 2021
08672

192

193

185
186

189
190

194
195
196
197
198
199
200
201
202

203
204
205

M 2021
08663

Titular
LION
COMMUNICATION
SERVICES S.A.
PRESTIGE TOWERS
SRL
DANIEL ALEXE

Denumire marcă
theGeeks

Clase Nisa pag.
16, 35, 38, 417
39, 41, 42,
43
PRESTIGE ESTATES 35, 36, 42 418
PAHARNIC

39, 41, 43 419

BLACK FRIDAY LA
SEPHORA

3, 21, 35

183662

SEPHORA
COSMETICS
ROMANIA S.A.
DANIEL ALEXE

CUPBEARER

06/12/2021

183663

DANIEL ALEXE

ECHANSON

06/12/2021

183732

BEAUTY FRIDAY LA
SEPHORA

M 2021
08677

06/12/2021

183733

M 2021
08678

06/12/2021

183734

M 2021
08682
M 2021
08688
M 2021
08690
M 2021
08703
M 2021
08709
M 2021
08711
M 2021
08721
M 2021
08723
M 2021
08728

06/12/2021

183692

SEPHORA
COSMETICS
ROMANIA S.A.
SEPHORA
COSMETICS
ROMANIA SA
SEPHORA
COSMETICS
ROMANIA SA
ECOM ONLINE SRL

33, 35, 39, 419
41, 43
33, 35, 39, 420
41, 43
3, 21, 35 420

06/12/2021

183546

06/12/2021

183597

SPECTRUM SALON
SRL
BIO EEL S.R.L.

07/12/2021

183535

DAMILA SRL

07/12/2021

183585

WTZ TECHNOLOGIES 9, 42

428

07/12/2021

183697

WTZCONSULTSERV
S.R.L.
IULIA VOICU

INARI

3

429

07/12/2021

183586

CERTION SRL

CERTION ALLIANCE

07/12/2021

183587

COMAT TOWERS

08/12/2021

183726

ROYALTY SHARE
TOKEN

9, 35, 36, 433
38, 42, 45

M 2021
08733
M 2021
08753
M 2021
08755

08/12/2021

183695

Bucegi

32

434

08/12/2021

183689

U.S. POLO ASSN.

14

435

08/12/2021

183688

SUN RESIDENCE
SRL
CLAP
INTERNATIONAL
S.R.L.
HEINEKEN ROMANIA
S.A.
UNITED STATES
POLO ASSOCIATION
UNITED STATES
POLO ASSOCIATION

35, 36, 37, 430
43
35, 36, 37 431

USPA

18, 25, 35 435

534

419

CYBER MONDAY LA
SEPHORA

3, 21, 35

421

SINGLES DAY LA
SEPHORA

3, 21, 35

421

DASME

30, 35, 43 421

VENUS SECRET

11, 44

bioeel o companie
responsabilă
RODACH SIMETRIC

3, 5, 35, 42 427
6

424

427
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 08/12/2021
206
08757

Număr
marcă
183702

Titular
NICOLAU
IONEL CĂTĂLIN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
STEFAN-GABRIEL
MAIDANIUC
GABRIEL NEAGU
DEMIDO
CONSULTING SRL
DARIOSERGIO SRL

Denumire marcă
La Cătălin

Clase Nisa pag.
35, 37, 43 436

Marsquake

41

438

HORUS EYE

9, 35

439

House of Games

M 2021
08760

08/12/2021

183698

09/12/2021

183694

09/12/2021

183600

210

M 2021
08763
M 2021
08764
M 2021
08786

09/12/2021

183480

BEBETEI
INVESTMENTS
GROUP S.R.L.

BEBE TEI

211

M 2021
08794

09/12/2021

183606

HOLISTERAPIA

10/12/2021

183636

LIRTONEN

5

457

213

M 2021
08849
M 2021
08877

13/12/2021

183687

EDELWEISS GRUP

35

458

214

M 2021
08883

13/12/2021

183496

NICULINA
GHEORGHIŢĂ
ALKALOID AD
SKOPJE
CRISTIANABEATRICE MARINCĂLIMĂNEANU
MARIAN PETCU

9, 28, 35, 450
41, 43
450
3, 5, 10,
11, 12, 18,
20, 25, 28,
30, 41, 44
35, 41, 44 457

SEPTASEPT

3, 5

461

13/12/2021

183670

5, 30, 35

462

13/12/2021

183669

5, 30, 35

463

13/12/2021

183667

DOBROGEA BISCUIT Dulcele mereu tânăr
SRL
DOBROGEA BISCUIT
SRL
DOBROGEA BISCUIT Dulcele mereu tânăr

5, 30, 35

463

218

M 2021
08893
M 2021
08894
M 2021
08895
M 2021
08898

13/12/2021

183674

464

14/12/2021

183655

41

464

219

Dobrogea, Eugenia,
Original
JUNIOR
INTERNATIONAL TV

5, 30, 35

M 2021
08907

220

M 2021
08909

14/12/2021

183589

35

465

M 2021
08943

15/12/2021

183707

TRIMAX Viziune.
Expunere.
CAFE!N

30, 43

465

221

M 2021
08945
M 2021
08950
M 2021
08953
M 2021
08955
M 2021
08957

15/12/2021

183757

DOBROGEA BISCUIT
SRL
SC JUNIOR
INTERNATIONAL
TALENT SRL
TRIMAX SOLUTIONS
S.R.L.
MANUFAKTURA
CAFENEA SOCIALA
SRL
BANGSONIC

Appetite

5, 31

466

15/12/2021

183601

467

183602

34

467

15/12/2021

183603

34

467

15/12/2021

183604

CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL
CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL
CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL
CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL

34

15/12/2021

PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A.
PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A.
PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A.
PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A.

34

468

207

208
209

212

215
216
217

222
223
224
225
226

535
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 15/12/2021
227
08964
M 2021 15/12/2021
228
08965

Număr
marcă
183671
183672

Titular
DOBROGEA GRUP
S.A.
DOBROGEA GRUP
SA

16/12/2021

183549

NICOLETA TEMELIE

16/12/2021

183723

16/12/2021

183719

232

M 2021
08977
M 2021
08992
M 2021
08994
M 2021
08995

16/12/2021

183531

233

M 2021
08999

16/12/2021

183590

M 2021
09000
M 2021
09001
M 2021
09004
M 2021
09005
M 2021
09023

16/12/2021

183607

16/12/2021

183608

17/12/2021

183625

17/12/2021

183626

17/12/2021

183627

DARCHI
CONSULTING SRL
S.C. CIEL ROMANIA
S.R.L.
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.
IULIUS
MANAGEMENT
CENTER S.R.L.
URSUS BREWERIES
S.A.
URSUS BREWERIES
S.A.
TORRO GUARD
SECURITY SRL
MAJOR GUARD
SECURITY SRL
PATRULA 3
PROTECTION SRL

17/12/2021

183494

20/12/2021

183562

20/12/2021

243

M 2021
09031
M 2021
09051
M 2021
09054
M 2021
09055
M 2021
09064

244

229
230
231

234
235
236
237
238

239
240
241
242

245
246

Denumire marcă
Matina Dimineți pline
de savoare!
DOBROGEA. Bun,
dintotdeauna. Matina
Dimineți pline de
savoare!
Harta Stelelor

Clase Nisa pag.
5, 30, 35 468
5, 30, 35

469

16, 35

469

d DARCHI dar
chihlimbar
NextUp

35

471

9, 42

471

PALL MALL SHINE

34

472

TOMORROW IS
INFINITE

16, 35, 36, 472
41

URSUS GRANAR

32

478

URSUS AMBER
REGAL
TORRO GUARD
SECURITY
MAJOR GUARD
SECURITY MS
PATRULA 3
PROTECTION PAZĂ
ȘI PROTECȚIE
SERVICII INTEGRATE
Forja Rotec

32

478

45

478

45

479

35, 45

479

183498

SC FORJA ROTEC
SRL
PAPAPOSTOLOU SRL PAPAPOSTOLOU
Medical Equipment
DONALAM SRL
HYBORN

480
6, 7, 35,
39, 40
35, 37, 39, 489
44
6, 35, 42 489

20/12/2021

183497

DONALAM SRL

6, 35, 42

20/12/2021

183741

M 2021
09079

21/12/2021

183675

M 2021
09081
M 2021
09082

21/12/2021

183628

21/12/2021

183629

ASOCIAȚIA UGLY
BIKERS BRAȘOV
(MOTOCICLIȘTI
URÂȚI)
ASOCIATIA
SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A
BATERIILOR
RIVIERA SECURITY
S.R.L.
ENIGMA SECURITY
S.R.L.
536

495

Ugly Bikers RC Brasov 14, 16, 25, 500
Ride Hard 2018
41

earthbate climate
change debate

39, 40, 41, 501
42

RIVIERA SECURITY

45

501

ENIGMA SECURITY

45

501
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
21/12/2021

Număr
marcă
183676

247

M 2021
09083

248

M 2021
09085

21/12/2021

183677

249

M 2021
09107

21/12/2021

183696

M 2021
09109

21/12/2021

183659

250

21/12/2021

183609

22/12/2021

183528

22/12/2021

183722

22/12/2021

183521

22/12/2021

183522

256

M 2021
09119
M 2021
09126
M 2021
09128
M 2021
09150
M 2021
09151
M 2021
09152

22/12/2021

183559

257

M 2021
09154

22/12/2021

183558

22/12/2021

183724

23/12/2021

183506

260

M 2021
09155
M 2021
09164
M 2021
09170

23/12/2021

183524

261

M 2021
09171

23/12/2021

183525

M 2021
09178
M 2021
09197
M 2021
09201

23/12/2021

183533

24/12/2021

183501

24/12/2021

183532

251
252
253
254
255

258
259

262
263
264

Titular
ASOCIATIA
SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A
BATERIILOR
ASOCIATIA
SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A
BATERIILOR
S.C. CLASIC CAB
S.R.L.
RADU TRADING
COMPANY SRL

Denumire marcă
earthbate climate
change debate

Clase Nisa pag.
39, 40, 41, 502
42

earthbate climate
change debate
dezbatere pe tema
schimbarilor climatice
BEACON SNRB
TelaFine

39, 40, 41, 502
42

Read 'n' Drink

9, 16, 18, 503
28, 33, 35,
38, 39, 40,
41, 43
504
34

JT INTERNATIONAL
SA
LUZ SACRA S.R.L.

SOBRANIE
COLLECTION RED
LUZ SACRA

LORIN MIHAI
PETRESCU
COMUNA MAGURI
RACATAU
COMUNA MAGURI
RACATAU
UNIVERSITATEA
VASILE ALECSANDRI
DIN BACĂU
UNIVERSITATEA
VASILE ALECSANDRI
DIN BACĂU

OK fix

SWISS DETOX LINE
SRL
TURCU IOANARUXANDRA
DENTAL- ALEX SRL

503

Muntele Rece

14, 35, 41, 504
44
505
2, 8, 17,
19, 35
506
29

Răcătău

29

506

UB Universitatea
41, 42
Vasile Alecsandri din
Bacău
FORMAȚIA DE
41
DANSURI POPULARE
PASTELURI
BĂCĂUANE
SLIM ENERGY 369
30, 35

507

Toia

24, 25

510

35, 44

510

35, 44

511

45

511

42

512

5

513

D DENTERRA A
DENTAL HOSPITAL
CONCEPT BY
DENTAL ALEX
DENTAL- ALEX SRL DENTERRA INTERNATIONAL
DENTAL HOSPITAL
BY DENTAL ALEX
PAZĂ ŞI SECURITATE PSG Security
GENERALĂ S.R.L.
NATURAL AUTENTIC NEDECO
DESIGN SRL
MYLAN IRELAND
DAFORBIS
LIMITED
537

41, 42

509

509
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
265
09204
M 2021
266
09207
M 2021
267
09215
M 2021
268
09224
M 2021
269
09227
M 2021
270
09228
M 2021
271
09229
M 2021
272
09230
M 2021
273
09231

Dată
depozit
25/12/2021

Număr
marcă
183637

25/12/2021

183515

27/12/2021

183632

27/12/2021

183635

27/12/2021

183553

28/12/2021

183630

28/12/2021

183631

28/12/2021

183621

28/12/2021

183605

28/12/2021

183561

274

M 2021
09232

275

M 2021
09249

29/12/2021

183526

276

M 2021
09252

29/12/2021

183755

30/12/2021

183508

277

M 2021
09274

Titular
RAZVAN TAS

Denumire marcă
Tas Orto Clinic

PROFI ROM FOOD
SRL
FUNDAȚIA
PROVIDENȚA
ALKALOID AD
SKOPJE
DIGITALCLOUDER
SERVICES SRL
DOVISER PROTECT
SRL
YATE PROTECTION
SRL
SKIN MEDIA SRL

profi cu mândrie parte 35
din România
Caravana Lecturii
41

513

PreDaddy Duo

5

518

STACKDREAM

42

518

DOVISER PROTECT

45

518

YATE PROTECTION

45

519

99

32, 33

519

MARIUS-ION
SPONOCHE
EDY URSU
COMIMPEX S.R.L.

DREAM VIEW Chalet

43

520

EDY URSU Respectă- 39, 43
ţi gustul Alege calitatea
SARMANGERIE
INSTANT PROTECT 45

INSTANT PROTECT
S.R.L
MUNICIPIUL TULCEA BALADELE DELTEI
SORIN ROMANESCU NOD NewOldDoina
CASANDRA-MARIA
STOIAN-HAUSI

538

Clase Nisa pag.
513
44

517

520

521

41

521

41

522
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
(111)
183480
183481
183482
183483
183484
183485
183486
183487
183488
183489
183490
183491
183492
183493
183494
183495
183496
183497
183498
183499
183500
183501
183502
183503
183504
183505
183506
183507
183508
183509
183510
183511
183512
183513
183514
183515
183516
183517
183518
183519
183520
183521

Nr. depozit
(210)
M 2021 08786
M 2020 05453
M 2017 05542
M 2021 07905
M 2017 07939
M 2020 04540
M 2017 05272
M 2021 08597
M 2021 07942
M 2021 08449
M 2021 08102
M 2018 00744
M 2021 08397
M 2021 06716
M 2021 09031
M 2021 08458
M 2021 08883
M 2021 09055
M 2021 09054
M 2021 05714
M 2017 05610
M 2021 09197
M 2016 07006
M 2017 00648
M 2017 01000
M 2021 08033
M 2021 09164
M 2021 08059
M 2021 09274
M 2021 06509
M 2021 06510
M 2021 06514
M 2021 08358
M 2021 07635
M 2021 07202
M 2021 09207
M 2021 08398
M 2017 07336
M 2017 04513
M 2017 00999
M 2021 06405
M 2021 09150

pag.
450
297
282
346
292
297
281
410
346
401
362
295
394
320
480
407
461
495
489
310
282
512
275
276
277
355
510
357
522
317
317
317
394
342
325
513
395
290
280
277
316
506

Nr. marcă
183522
183523
183524
183525
183526
183527
183528
183529
183530
183531
183532
183533
183534
183535
183536
183537
183538
183539
183540
183541
183542
183543
183544
183545
183546
183547
183548
183549
183550
183551
183552
183553
183554
183555
183556
183557
183558
183559
183560
183561
183562
183563
183564

Nr. depozit
M 2021 09151
M 2020 03552
M 2021 09170
M 2021 09171
M 2021 09249
M 2021 08191
M 2021 09126
M 2017 04359
M 2021 06391
M 2021 08995
M 2021 09201
M 2021 09178
M 2021 07996
M 2021 08703
M 2021 08195
M 2021 04177
M 2021 04390
M 2021 06939
M 2021 08092
M 2017 07732
M 2017 07733
M 2021 08469
M 2021 06581
M 2021 08226
M 2021 08688
M 2021 08176
M 2021 07105
M 2021 08977
M 2021 08419
M 2019 08841
M 2021 07903
M 2021 09227
M 2017 06201
M 2020 09156
M 2021 08117
M 2017 06584
M 2021 09154
M 2021 09152
M 2017 05499
M 2021 09232
M 2021 09051
M 2021 08070
M 2017 05180
539

pag.
506
296
510
511
521
379
504
279
315
472
513
511
353
427
380
308
309
323
361
290
291
408
318
384
424
377
324
469
395
296
346
518
283
299
375
286
509
507
281
520
489
360
280

Nr. marcă
183565
183566
183567
183568
183569
183570
183571
183572
183573
183574
183575
183576
183577
183578
183579
183580
183581
183582
183583
183584
183585
183586
183587
183588
183589
183590
183591
183592
183593
183594
183595
183596
183597
183598
183599
183600
183601
183602
183603
183604
183605
183606
183607

Nr. depozit
M 2017 05179
M 2017 05308
M 2021 06757
M 2021 06794
M 2021 06286
M 2021 06927
M 2021 07250
M 2021 07364
M 2021 07365
M 2021 07366
M 2021 07368
M 2021 07516
M 2021 07630
M 2021 07643
M 2021 07701
M 2021 07707
M 2021 04203
M 2021 08187
M 2017 08115
M 2021 08044
M 2021 08709
M 2021 08721
M 2021 08723
M 2017 07476
M 2021 08909
M 2021 08999
M 2020 08286
M 2017 03829
M 2021 08063
M 2021 08062
M 2021 08598
M 2021 08505
M 2021 08690
M 2021 08196
M 2021 06922
M 2021 08764
M 2021 08950
M 2021 08953
M 2021 08955
M 2021 08957
M 2021 09231
M 2021 08794
M 2021 09000

pag.
280
281
321
321
311
322
326
326
328
330
332
335
342
343
344
345
308
379
292
356
428
430
431
290
465
472
298
279
359
358
411
409
427
383
322
450
467
467
467
468
520
457
478
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
183608
183609
183610
183611
183612
183613
183614
183615
183616
183617
183618
183619
183620
183621
183622
183623
183624
183625
183626
183627
183628
183629
183630
183631
183632
183633
183634
183635
183636
183637
183638
183639
183640
183641
183642
183643
183644
183645
183646
183647
183648
183649
183650

Nr. depozit
M 2021 09001
M 2021 09119
M 2018 00457
M 2021 08054
M 2021 07439
M 2021 08379
M 2021 07435
M 2021 08340
M 2017 02967
M 2017 08306
M 2017 06468
M 2017 04411
M 2017 02428
M 2021 09230
M 2021 08067
M 2021 08445
M 2021 08172
M 2021 09004
M 2021 09005
M 2021 09023
M 2021 09081
M 2021 09082
M 2021 09228
M 2021 09229
M 2021 09215
M 2021 08616
M 2021 07650
M 2021 09224
M 2021 08849
M 2021 09204
M 2021 07813
M 2021 07835
M 2021 08061
M 2021 08105
M 2021 08193
M 2021 08235
M 2021 08284
M 2021 08455
M 2021 08457
M 2021 08612
M 2021 08628
M 2021 08651
M 2021 08652

pag.
478
504
294
357
334
394
334
388
278
292
285
280
278
519
360
400
376
478
479
479
501
501
518
519
517
412
344
518
457
513
345
345
358
362
380
385
386
407
407
412
414
414
415

Nr. marcă
183651
183652
183653
183654
183655
183656
183657
183658
183659
183660
183661
183662
183663
183664
183665
183666
183667
183668
183669
183670
183671
183672
183673
183674
183675
183676
183677
183678
183679
183680
183681
183682
183683
183684
183685
183686
183687
183688
183689
183690
183691
183692
183693

Nr. depozit
M 2021 08657
M 2021 08658
M 2021 08659
M 2021 08660
M 2021 08907
M 2015 04221
M 2015 04223
M 2015 04225
M 2021 09109
M 2021 08663
M 2021 08668
M 2021 08670
M 2021 08671
M 2021 07944
M 2021 08506
M 2016 07741
M 2021 08895
M 2021 07976
M 2021 08894
M 2021 08893
M 2021 08964
M 2021 08965
M 2021 08432
M 2021 08898
M 2021 09079
M 2021 09083
M 2021 09085
M 2017 06671
M 2021 05276
M 2021 06449
M 2021 06590
M 2021 08295
M 2021 07967
M 2021 08279
M 2021 08664
M 2021 08011
M 2021 08877
M 2021 08755
M 2021 08753
M 2018 06477
M 2017 06900
M 2021 08682
M 2017 06147
540

pag.
416
416
416
416
464
275
275
275
503
417
419
419
420
346
409
276
463
347
463
462
468
469
395
464
501
502
502
287
309
316
318
387
347
386
418
354
458
435
435
295
288
421
283

Nr. marcă
183694
183695
183696
183697
183698
183699
183700
183701
183702
183703
183704
183705
183706
183707
183708
183709
183710
183711
183712
183713
183714
183715
183716
183717
183718
183719
183720
183721
183722
183723
183724
183725
183726
183727
183729
183730
183731
183732
183733
183734
183735
183736
183737

Nr. depozit
M 2021 08763
M 2021 08733
M 2021 09107
M 2021 08711
M 2021 08760
M 2021 02054
M 2021 06413
M 2019 08929
M 2021 08757
M 2018 00304
M 2018 00305
M 2021 07641
M 2017 06465
M 2021 08943
M 2021 07601
M 2021 08607
M 2021 07241
M 2017 08249
M 2017 06941
M 2021 01973
M 2021 07993
M 2021 08217
M 2021 08351
M 2021 07979
M 2021 07019
M 2021 08994
M 2017 06416
M 2021 06451
M 2021 09128
M 2021 08992
M 2021 09155
M 2021 07986
M 2021 08728
M 2021 07504
M 2021 05518
M 2021 08253
M 2021 08669
M 2021 08672
M 2021 08677
M 2021 08678
M 2021 06570
M 2021 06619
M 2021 08180

pag.
439
434
503
429
438
308
316
296
436
293
293
342
284
465
336
411
325
292
289
303
350
383
388
349
324
471
284
316
505
471
509
350
433
335
310
386
419
420
421
421
317
320
378
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
183738
183739
183740
183741
183742
183743
183744
183745
183746
183747
183748
183749
183750
183751
183752
183753
183754
183755
183756
183757

Nr. depozit
M 2021 07975
M 2021 08653
M 2021 07537
M 2021 09064
M 2017 07251
M 2017 07264
M 2017 07258
M 2017 07257
M 2020 09113
M 2018 00289
M 2017 05521
M 2017 06871
M 2017 05661
M 2017 06541
M 2017 06542
M 2017 06519
M 2017 06841
M 2021 09252
M 2018 00515
M 2021 08945

pag.
347
415
336
500
289
290
289
289
298
293
282
288
283
286
286
285
287
521
294
466

541
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)

1 UNIFY FOOD
24beauty
50 plus COMUNITATEA
OAMENILOR CU
SPIRIT MEREU TÂNĂR
99
ADEKVITA
Agrinvest Bio
AlergoNat
ALEXANDER
OF MAKEDONIA
Algacid
andres INTERLOGISTIK
andres SPEDITIONS
ANSAMBLUL ARTISTIC
PROFESIONIST
CRIŞANA ORADEA
ROMÂNIA
APĂ din BĂTRÂNI
APĂ DE MASĂ
NECARBOGAZOASĂ
APA SECIU
Appetite
AQUA DEOS ZERO
AROXOL PURE
& FORTE
AURORA sweets
AVA GRILL
BALADELE DELTEI
BALEK
BEAUTY FRIDAY
LA SEPHORA
BEBE TEI
bei apă
bioeel o companie
responsabilă
Bio Ortoclinic
BLACK FRIDAY
LA SEPHORA
BLUE APPLE
CONCEPT
BONAVENTURA

Nr. depozit
(210)
M 2021 08458
M 2021 09055
M 2021 08894
M 2021 08597
M 2021 08033

M 2017 08249
M 2021 09230
M 2017 07264
M 2021 08105
M 2015 04221
M 2017 01000
M 2021 02054
M 2021 08398
M 2021 08397

pag.

Denumire marcă
(540)
BOSTĂNĂRIA
Cooperativă Agricolă
Bronhoxan
Bucegi
BUSSOLA
CAFE!N
Caravana Lecturii
Care'Njoy
Casa cu Salcami
CAŞCAVEA DE
DOFTANA "CRAIŢA"
CASE FĂRĂ SECRETE
Cătălin Botezatu
Centrul Camelot
CERTION ALLIANCE
CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL
CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL
CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL
CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL
CHOCO ZERO
Chubby BUBBLE tea
Cicoree Cafe
ClassCase handmade
ColesteroNat
Color Residences
PROIECTE
REZIDENȚIALE
COMAT TOWERS
CREATIVE CORNER
Better never stops!
CRIS-TIM ULTIMA
BARIERĂ DE
PROTECȚIE
PROASPĂT SIGUR
CROPMARKET
CROPMAX
CSARA
CUPBEARER
CYBER MONDAY
LA SEPHORA
DACII LIBERI CREATIVI

407
495
463
410
355
292

519
290
362
275
277
308
395
394
325

M 2021 07202
334
M 2021 07435
M 2017 05308
M 2021 08945
M 2020 08286
M 2021 08598
M 2017 06900
M 2021 08187
M 2021 09252
M 2021 08449
M 2021 08672
M 2021 08786
M 2017 07939
M 2021 08690
M 2017 06416
M 2021 08669
M 2017 05272
M 2021 08659

281
466
298
411
288
379
521
401
420
450
292
427
284
419
281
416
542

Nr. depozit
(210)
M 2021 07504
M 2021 06286
M 2021 08733
M 2021 08358
M 2021 08943
M 2021 09215
M 2018 00744
M 2017 05661
M 2017 05542
M 2021 08652
M 2017 06941
M 2021 08295
M 2021 08721
M 2021 08950
M 2021 08955
M 2021 08953
M 2021 08957
M 2021 07439
M 2021 06570
M 2020 03552
M 2021 06451
M 2015 04223

M 2018 00289
M 2021 08723
M 2017 07476

pag.
335
311
434
394
465
517
295
283
282
415
289
387
430
467
467
467
468
334
317
296
316
275
293

431
290
347

M 2021 07976
M 2021 08506
M 2021 08117
M 2021 07942
M 2021 08670
M 2021 08677
M 2017 06465

409
375
346
419
421
284
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
DAFORBIS
DANETI
DASME
d DARCHI dar
chihlimbar
D DENTERRA A
DENTAL HOSPITAL
CONCEPT BY
DENTAL ALEX
DEALUL SECIU
delish
Dellos
DENTERRA INTERNATIONAL
DENTAL HOSPITAL
BY DENTAL ALEX
DEZIFERY
Dezinfectarea
e la ea acasă
DIM D.I.M. Properties
DISCOVER DANUBE
LUXURY RESORT
Dobrogea,
Eugenia, Original
DOBROGEA. Bun,
dintotdeauna.
Matina Dimineți
pline de savoare!
Doctor Nutritie
DOVISER PROTECT
Dragoste Desculta
DREAM VIEW Chalet
DULCELE COPILARIEI
Dulcele mereu tânăr
Dulcele mereu tânăr
earthbate climate
change debate
earthbate climate
change debate
earthbate climate
change debate
dezbatere pe tema
schimbarilor climatice
BEACON SNRB
ECHANSON
ECOTERAPIA
AROMATICA

Nr. depozit
(210)
M 2021 09201
M 2021 08351
M 2021 08682
M 2021 08992

pag.

Denumire marcă
(540)
EDELWEISS GRUP
EDY URSU Respectăţi gustul Alege calitatea
SARMANGERIE
EFISTARS
electric light
ELIXIR COFFEE
TIME FOR COFFEE
ElyK CREATION
EMTRONICS Solutions
for the future
ENIGMA SECURITY
e pastila
Episcopia Ortodoxă
Română a Devei
şi Hunedoarei
etalon
ETHIC
Eye Shield Siguranţa
Dumneavoastră
FAIRY MAX POWER
FĂRĂ SECRETE
farmacia Apicola
FEDIMA ROMANIA
Festivalul - Concurs
de Tradiţii Populare
Vatra Satului
FESTIVALUL
INTERNATIONAL
TRANSILVANIA
FASHION
Field Seeds Academy
Field Seeds Academy
Field Seeds Academy
Field Seeds Academy
Folieri Design Auto Iaşi
FOR BLACK
SEA SECURITY
Forja Rotec
FORMAȚIA DE
DANSURI POPULARE
PASTELURI
BĂCĂUANE
FOXMAG24
FUMUS
FUN-TASTIC KIDS

513
388
421
471
510

M 2021 09170
M 2017 05179
M 2021 04203
M 2021 08070

M 2021 09171
M 2017 06541
M 2021 07835
M 2016 07006
M 2021 08284
M 2021 08898

280
308
360
511

286
345
275
386
464
469

M 2021 08965
M 2021 08253
M 2021 09228
M 2021 08054
M 2021 09231
M 2021 08379
M 2021 08895
M 2021 08893
M 2021 09079
M 2021 09083

386
518
357
520
394
463
462
501
502
502

M 2021 09085
M 2021 08671
M 2021 07601

420
336
543

Nr. depozit
(210)
M 2021 08877

M 2021 09232
M 2017 07733
M 2021 07707
M 2021 06939
M 2021 08226
M 2021 07979
M 2021 09082
M 2021 05714

M 2017 08306
M 2017 00648
M 2021 08011
M 2021 08191
M 2021 06922
M 2021 08651
M 2021 08193
M 2021 06716

pag.
458
520

291
345
323
384
349
501
310
292

276
354
379
322
414
380
320
278

M 2017 02428
345
M 2021 07813
M 2021 07364
M 2021 07365
M 2021 07366
M 2021 07368
M 2017 04513
M 2021 08445
M 2021 09031

M 2021 09154
M 2021 05276
M 2017 06542
M 2021 08217

326
328
330
332
280
400
480
509

309
286
383
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
GAMA POINT
GETVIG. HEALTH
GLOBAL
INVESTMENT GROUP
G-nerations Folk&Rock
GRANT HOTEL
BOUTIQUE
GRIMM'S Rainbow /
curcubeu spiel
und Holz Design
HALLINA
Harta Stelelor
HIGH A & M
SECURITY CCTV
HOLISTERAPIA
HORUS EYE
House of Games
HYBORN
ICON PROPERTIES
ilio
ilmadoors.ro
IMMO-BLOCK WHERE
EXPENSIVE BECOMES
ACCESSIBLE
IMPERIO
IMPRIMERIA DE
STEAGURI UNIK PRINT
INARI
Inchirieri NACELE.ro
We won't let you down!
INCISIVO By
Hellen Denisse
InflaNat
Inovație BCR
Inovație BCR
INSTANT PROTECT
It's BOOKING Time
IV FUTURE
JesuisLavi
Julia Toaders
JUNIOR
INTERNATIONAL TV
K10 eat & more
K2dens

Nr. depozit
(210)
M 2020 09156
M 2021 08044
M 2021 07967
M 2021 06581
M 2021 04177

pag.

Denumire marcă
(540)
Km. 0 Club
Kilometru' Zero
Kruz
La Cătălin
Lady DG HAIR AND
BEAUTY SALON
LIRIO Artisan Bakery
LIRTONEN
LISABONA GRILL
LIVOLO ROMANIA
LUMINARIUM
LUZ SACRA
MAGIC SMILE
Dental Clinic
MAJOR GUARD
SECURITY MS
Malika Boutique
Marsquake
Matina Dimineți
pline de savoare!

299
356
347
318
308
294

M 2018 00457
M 2021 06405
M 2021 08977
M 2021 08067
M 2021 08794
M 2021 08763
M 2021 08764
M 2021 09054
M 2021 06794
M 2021 08195
M 2021 08612

M 2021 08062
M 2021 06514
M 2021 08469
M 2021 08711
M 2019 08929
M 2021 08419
M 2015 04225
M 2021 08657
M 2021 08658
M 2021 09249
M 2017 02967
M 2021 08628
M 2021 01973
M 2017 06841
M 2021 08907
M 2017 03829
M 2021 08505

316
469
360
457
439
450
489
321
380
412
358

317
408
429
296
395
275
416
416
521
278
414
303
287
464
279
409
544

Nr. depozit
(210)
M 2021 07105
M 2021 08340
M 2021 08757
M 2021 07516
M 2021 08061
M 2021 08849
M 2017 05521
M 2019 08841
M 2017 06147
M 2021 09126
M 2021 07944
M 2021 09005
M 2018 06477
M 2021 08760
M 2021 08964

pag.
324
388
436
335
358
457
282
296
283
504
346
479
295
438
468

MAXI FRESH
E BY EFSANE

M 2021 07241

mog COFFEE SHOP
Mr. Stix
mrFoc
MSST
MULTAN381

M 2021 07903
M 2021 08092
M 2021 07993
M 2021 07975
M 2017 07732

346
361
350
347
291

Muntele Rece
MW LOUNGE
NEDECO
NEXT GEN
NextUp
NICU PALERU
NMVD
NOD NewOldDoina
NOSA CREATIVE
www.nosa.ro
OK fix
Ora de Sibiu
ORDIMEDICUS
PAHARNIC
PALERISME

M 2021 09150
M 2021 07635
M 2021 09197
M 2021 08616
M 2021 08994
M 2018 00305
M 2021 06590
M 2021 09274

506
342
512
412
471
293
318
522
297

M 2020 04540
M 2021 09128
M 2017 08115
M 2017 07336
M 2021 08668
M 2018 00304

325

505
292
290
419
293
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
PALL MALL SHINE
PAPAPOSTOLOU
Medical Equipment
PATRULA 3
PROTECTION PAZĂ
ȘI PROTECȚIE
SERVICII INTEGRATE
Pelin de CEPTURA
POWER IMOB
PRECESCON
PreDaddy Duo
PRESTIGE ESTATES
profi cu mândrie
parte din România
PSG Security
QUSINE
Răcătău
RADU SENSEY
KEMPO ACADEMY
Read 'n' Drink
Recostore
REGGAL Crama Şarba
Republica BIO
Artizani de sănătate
Ring Club Costinesti
Risto-Ranto
pasta fresca
RIVIERA SECURITY
RODACH SIMETRIC
ROTTA Cosmetice
& Detergenti
ROYALTY
SHARE TOKEN
sanitabant Kapsikumlu
Delikli Yaki CAPSICUM
PLASTER ROMATIZMA
SIYATIK LUMBAGO
ADALE ve BEL
AGRILARINDA
SCHOOL OF LOVE
SCHOOL OF MONEY
ŞCOALA ROMÂNOBRITANICĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT
PRIMAR ŞI
GIMNAZIAL ENGLISH

Nr. depozit
(210)
M 2021 08995
M 2021 09051

pag.

Denumire marcă
(540)
SDH Kids
SECIU
SEPTASEPT
SETTLERS
Shopidoki
SINGLES DAY
LA SEPHORA
SLIM ENERGY 369
SMART CHOICE
smoorahug - smoothies
with benefits! 2015
smsadvert
SMURD
SOBRANIE
COLLECTION RED
Sogno
STACKDREAM
STO ARENA
BLOCKCHAIN BRIDGE
Sushi FACTORY
Suveranul Mare
Comandor
Tas Orto Clinic
TEAMHUB
TelaFine
The Babywearing
Workshop
theGeeks
THE NORTH QUEST
the OLD LEGEND
steak house
Toia
TOMORROW
IS INFINITE
TORRO GUARD
SECURITY
Total Oral Care
TradeX
TRANSILVANIA
COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ 2017
TRIMAX Viziune.
Expunere.
TRONUL
STRĂBUNILOR

472
489
479

M 2021 09023
M 2021 07019
M 2021 08607
M 2021 06619
M 2021 09224
M 2021 08664
M 2021 09207
M 2021 09178
M 2017 06519
M 2021 09151
M 2021 08235
M 2021 09109
M 2021 08196
M 2021 07537
M 2021 06449
M 2021 07630
M 2021 07905
M 2021 09081
M 2021 08703
M 2021 08172
M 2021 08728

324
411
320
518
418
513
511
285
506
385
503
383
336
316
342
346
501
427
376
433
286

M 2017 06584
M 2021 08455
M 2021 08457

407
407
279

M 2017 04359
545

Nr. depozit
(210)
M 2021 06391
M 2017 05180
M 2021 08883
M 2021 08279
M 2021 08432
M 2021 08678
M 2021 09155
M 2017 04411
M 2017 06201
M 2021 07986
M 2021 08660
M 2021 09119
M 2021 04390
M 2021 09227
M 2021 08063
M 2021 07250
M 2020 05453
M 2021 09204
M 2017 05610
M 2021 09107
M 2017 06871
M 2021 08663
M 2021 08180
M 2017 06468
M 2021 09164
M 2021 08999
M 2021 09004
M 2021 05518
M 2021 08102

pag.
315
280
461
386
395
421
509
280
283
350
416
504
309
518
359
326
297
513
282
503
288
417
378
285
510
472
478
310
362
353

M 2021 07996
M 2021 08909
M 2021 07643

465
343
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
U.S. POLO ASSN.
UB Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău
UC URBAN cafe by
Ovidiu Comaromi
U first BINELE
ÎNCEPE CU TINE!
Ugly Bikers RC Brasov
Ride Hard 2018
Unic Dent CLINIC
URSOMAX
URSUS AMBER REGAL
URSUS GRANAR
USPA
VENUS SECRET
VERTICAL IMOB
VETERIN Ditribution
VIAKAN
VINUL
JUDECATORULUI
VINUL
PROCURORULUI
Visit ROŞIA MONTANĂ
VITAKAN
Wine360.ro
WINSCREW
Wiren
WORMIK
WTZ TECHNOLOGIES
XCM Trophy
CRAMA GIRBOIU
YATE PROTECTION
ZIUA SECURITĂŢII
PRIVATE ÎN ROMÂNIA
FEDERATIA
SERVICIILOR
SECURITATE FSS
ZoomTrio
ZORBA
ZZZZZZZZ Sleepy
for sweet dreams

Nr. depozit
(210)
M 2021 08753
M 2021 09152
M 2021 08059
M 2021 06757
M 2021 09064
M 2020 09113
M 2021 06413
M 2021 09001
M 2021 09000
M 2021 08755
M 2021 08688
M 2021 07650
M 2021 08653
M 2017 07257
M 2021 06510
M 2021 06509
M 2018 00515
M 2017 07258
M 2021 07641
M 2021 06927
M 2016 07741
M 2017 07251
M 2021 08709
M 2021 07701
M 2021 09229

M 2021 08176
M 2017 05499
M 2017 00999
M 2017 06671

pag.
435
507
357
321
500
298
316
478
478
435
424
344
415
289
317
317
294
289
342
322
276
289
428
344
519
377

281
277
287

546
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
ADRIAN CĂTĂLIN BOTEZATU
AGATA PAN 2016 SRL
AGRICOLA GHEORGHE DOJA COOPERATIVA AGRICOLA
ALEKSSOUND SRL
ALEXE DANIEL
ALEXE DANIEL
ALEXE DANIEL
ALKALOID AD SKOPJE
ALKALOID AD SKOPJE
ANASTASE FOTEA
ANASTASE FOTEA
ANDRAS TRAIAN
ANDREI IONEL-PUIU
ANDRES INTERLOGISTIK SRL
ANDRES SPEDITIONS SRL
ANYTACOOKING SRL
AS NATURAL EXTRACT SRL
ASOCIATIA DRAGOSTE DESCULTA
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIŢIATIVĂ
ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIA DE SECURITATE - ARIS
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR
ASOCIAȚIA UGLY BIKERS BRAȘOV (MOTOCICLIȘTI URÂȚI)
ATELIER DULCE S.R.L.
BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BANGSONIC
BARABAS TUNDE
BEBETEI INVESTMENTS GROUP S.R.L.
BERTZI RARES PETRU
BETFOLD TECH SRL
BIO EEL S.R.L.
BRAND STYLE SRL
BRILLO INVESTE S.R.L
BRILLO INVESTE S.R.L
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
BUSINESS CONTINUITY CONSULTING SRL
C.R.D. POWER IMOB-CONSULT SRL
CAMELOT - CENTRU DE PEDAGOGIE SI ANDRAGOGIE S.R.L.
CARE & JOY SRL
CARTIANU CRISTIAN - TEODOR
547

Nr. depozit
(210)
M 2017 06941
M 2021 04177
M 2021 07504
M 2021 06570
M 2021 08668
M 2021 08670
M 2021 08671
M 2021 09224
M 2021 08849
M 2017 01000
M 2017 00999
M 2017 06465
M 2017 06468
M 2021 08398
M 2021 08397
M 2021 07439
M 2021 07435
M 2021 08054
M 2017 04359
M 2021 08176
M 2021 09079
M 2021 09083
M 2021 09085
M 2021 09064
M 2021 08379
M 2021 08657
M 2021 08658
M 2021 08945
M 2017 06671
M 2021 08786
M 2021 06581
M 2021 04390
M 2021 08690
M 2017 03829
M 2021 08597
M 2021 07942
M 2021 08995
M 2021 07979
M 2021 08607
M 2021 08295
M 2018 00744
M 2021 08284

pag.
289
308
335
317
419
419
420
518
457
277
277
284
285
395
394
334
334
357
279
377
501
502
502
500
394
416
416
466
287
450
318
309
427
279
410
346
472
349
411
387
295
386
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
CEBIS International SRL
CEBIS International SRL
CEBIS International SRL
CEBIS International SRL
CENTRUL CULTURAL BUCOVINA
CERTION SRL
CHIRPEREANU COSMIN ANDREI
CIPRIAN BRĂNIŞTEANU
CIUCĂ RADU-DĂNUȚ
CLAP INTERNATIONAL S.R.L.
COMAROMI OVIDIU
COMPACT IMPEX SRL
COMUNA MAGURI RACATAU
COMUNA MAGURI RACATAU
COOPERATIVA AGRICOLA TRANSILVANIA COOPERATIVA AGRICOLA
CORCIMARI ALEXEI
AGROBION PLUS SRL
CRISTIAN-MIHAI PĂTRU
CRIS-TIM COMPANIE DE FAMILIE SRL
CROPMARKET SRL
DAMILA SRL
DANETI COM SRL
DANUBIU ENTERPRISES SRL
DARCHI CONSULTING SRL
DARIOSERGIO SRL
DAVID SEBASTIAN
DELLOS INTERNATIONAL CO., LTD.
DEMIDO CONSULTING SRL
DENTAL- ALEX SRL
DENTAL- ALEX SRL
DIGITALCLOUDER SERVICES SRL
DIMA TRAIAN
DOBROGEA BISCUIT
DOBROGEA BISCUIT SRL
DOBROGEA BISCUIT SRL
DOBROGEA BISCUIT SRL
DOBROGEA GRUP S.A.
DOBROGEA GRUP SA
DOCTOR NUTRITIE S.R.L
DOICIU IRINA
DONALAM SRL
DONALAM SRL
DOVISER PROTECT SRL
548

Nr. depozit
(210)
M 2017 07251
M 2017 07264
M 2017 07258
M 2017 07257
M 2021 08458
M 2021 08721
M 2021 07903
M 2017 05661
M 2021 08235
M 2021 08728
M 2021 08059
M 2021 07630
M 2021 09150
M 2021 09151
M 2021 07996
M 2021 06619
M 2020 08286
M 2021 07976
M 2021 08506
M 2021 08703
M 2021 08351
M 2018 00289
M 2021 08992
M 2021 08764
M 2017 08115
M 2021 08070
M 2021 08763
M 2021 09170
M 2021 09171
M 2021 09227
M 2021 07650
M 2021 08895
M 2021 08894
M 2021 08893
M 2021 08898
M 2021 08964
M 2021 08965
M 2021 08253
M 2017 05610
M 2021 09055
M 2021 09054
M 2021 09228

pag.
289
290
289
289
407
430
346
283
385
433
357
342
506
506
353
320
298
347
409
427
388
293
471
450
292
360
439
510
511
518
344
463
463
462
464
468
469
386
282
495
489
518
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2021 04203

DRAGOIU FLORENTIN
DUCA MARIAN-CRISTIAN
FRÎNCU ANDREI-RĂZVAN
DESPA ALEXANDRU AURELIAN
ECOM ONLINE SRL
ECOTERAPIA SRL
EDY URSU COMIMPEX S.R.L.
EFSANE ACTIV
EHSAN MOHSAN HAFIZ

M 2017 05499
M 2021 08682
M 2021 07601
M 2021 09232
M 2021 07241
M 2017 07732

EHSAN MOHSAN HAFIZ
ELANA CORINA MOLDOVAN
ELIDOR SRL
ELYK CREATION SRL
ENDEȘ RAUL
ENIGMA SECURITY S.R.L.
EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A DEVEI ŞI HUNEDOAREI
ESCO ELECTRIC LIGHT SRL
Fedima Romania Asociația Română a Producătorilor și Furnizorilor de
Ingrediente din Industria Panificației, Patiseriei și Cofetăriei (Fedima Romania)
FICOSTA SYNTEZ EAD
FILDAS TRADING SRL
FOR BLACK SEA SECURITY SRL
FOX MAG RO SRL
FUNDAȚIA PENTRU SMURD
FUNDAȚIA PROVIDENȚA
GAMA CONSTRUCT SRL
GEORGESCU MARIA IOANA
GHEORGHIŢĂ NICULINA
Grimm's GmbH
HEINEKEN ROMANIA S.A.
HIGH A & M SECURITY
I.V. FUTURE SRL
ILIE DENISA-ELENA
ILIO MY BIJOU SRL
IMPRIMERIA DE STEAGURI UNIK PRINT SRL
INSTANT PROTECT S.R.L
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL
INTERCORP HOLDINGS S.A.
INTERCORP HOLDINGS SA
INTERSTAR CHIM SA
INTERSTAR CHIM SA
IOANA-RUXANDRA TURCU
IOAN MATEI MIKO
549

M 2017 07733
M 2021 08217
M 2021 06413
M 2021 08226
M 2021 07250
M 2021 09082
M 2017 08306
M 2021 07707
M 2021 06716
M 2021 08092
M 2021 06286
M 2021 08445
M 2021 05276
M 2021 08660
M 2021 09215
M 2020 09156
M 2021 08061
M 2021 08794
M 2018 00457
M 2021 08733
M 2021 08067
M 2021 08628
M 2021 08419
M 2021 08195
M 2021 08469
M 2021 09249
M 2021 08432
M 2021 08062
M 2021 08063
M 2021 08598
M 2021 07835
M 2021 09164
M 2021 07813

pag.
308
281

421
336
520
325
291
291
383
316
384
326
501
292
345
320
361
311
400
309
416
517
299
358
457
294
434
360
414
395
380
408
521
395
358
359
411
345
510
345
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L.
JT INTERNATIONAL SA
LAROIAS COMPUTERS S.R.L.
LAVINIA-MIHAELA TUDOSE
Lepei Covali Borislav
Lepei Covali Mariana Halina
LION COMMUNICATION SERVICES S.A.
LS INTEH SRL
LUCIAN MIHAI LUNGU
LUZ SACRA S.R.L.
MAIDANIUC STEFAN-GABRIEL
NEAGU GABRIEL
MAJOR GUARD SECURITY SRL
MALIKA BOUTIQUE SRL
MANUFAKTURA CAFENEA SOCIALA SRL
MARANDUC DAN
MARCHIS OLIMPIU GABRIEL
MARIN-CĂLIMĂNEANU CRISTIANA-BEATRICE
MARIN ECEDI
MARIN ECEDI
MAR NAUTYC KM 0 SRL
MASATTO DISTRIBUTION
MERA COM INTERNATIONAL SRL
MILENIUM LANDSCAPE DEVELOPMENT SRL
MINZALA ION
MUNICIPIUL TULCEA
MYLAN IRELAND LIMITED
NATURAL AUTENTIC DESIGN SRL
NECŞULESCU DAN RADU
NICOLAU BOGDAN-ADRIAN
NICOLAU IONEL CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
NICOLESCU ALIN IONUT
OCTAL IMPORT EXPORT SRL
ODOBESTI VINEX SRL
PALERU GABRIEL NICOLAE
PALERU GABRIEL NICOLAE
PALOȘ LAURA
PAPAPOSTOLOU SRL
PATRULA 3 PROTECTION SRL
PAZĂ ŞI SECURITATE GENERALĂ S.R.L.
PETCU MARIAN
PETRESCU MIHAI LORIN
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
550

Nr. depozit
(210)
M 2021 08999
M 2021 09119
M 2021 08191
M 2021 01973
M 2021 06405
M 2021 08663
M 2017 07336
M 2017 07939
M 2021 09126
M 2021 08760
M 2021 09005
M 2018 06477
M 2021 08943
M 2021 08011
M 2019 08841
M 2021 08877
M 2020 04540
M 2017 05272
M 2021 07105
M 2021 07975
M 2021 07701
M 2021 08358
M 2021 07643
M 2021 09252
M 2021 09201
M 2021 09197
M 2017 06201
M 2021 08659
M 2021 08757
M 2021 06794
M 2020 03552
M 2021 07537
M 2018 00304
M 2018 00305
M 2021 08187
M 2021 09051
M 2021 09023
M 2021 09178
M 2021 08883
M 2021 09128
M 2021 08950

pag.
472
504
379
303
316
417
290
292
504
438
479
295
465
354
296
458
297
281
324
347
344
394
343
521
513
512
283
416
436
321
296
336
293
293
379
489
479
511
461
505
467
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
POSTOLACHE I GHEORGHE IULIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA
PRESTIGE TOWERS SRL
PRIMARIA COMUNEI TELIU
PROFI ROM FOOD SRL
PROMEDIVET SRL
RADUCANU ALEXANDRU
RADUCANU ALEXANDRU
RADU TRADING COMPANY SRL
RAINFALL SRL
RECOSTORE TRADING SRL
REDWINE S.R.L.
REPUBLICA BIO SRL
RIVIERA SECURITY S.R.L.
ROMANESCU SORIN
STOIAN-HAUSI CASANDRA-MARIA
ROTARU EDUARD
RUJA DUMITRU-ADRIAN
S.C. AGRINVEST S.R.L.
S.C. CIEL ROMANIA S.R.L.
S.C. CLASIC CAB S.R.L.
S.C. DYNAMIC BUSINESS SERVICE S.R.L.
S.C. MADE IN ROŞIA MONTANĂ S.R.L.-D
S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION S.R.L.
S.C. UNIC DENT CLINIC S.R.L.
SC BIG BROTHER COMPANY SRL
SC BIG BROTHER COMPANY SRL
SC BUCOVINA WOOD CONSTRUCT 2012 SRL
SC CASER CREATIVE CORNER SRL
SC CELCOM SRL
SC CELCOM SRL
SC CORPORATION PC SRL
SC CRAMA CEPTURA SRL
SC DEDEMAN SRL
SC DEDEMAN SRL
SC DENEGA-LINE SRL
SC EMAGIC LIVE SRL
SC ENIT DOWNSTREAM SRL
SC ENIT DOWNSTREAM SRL
SC ENIT DOWNSTREAM SRL
SC FINANCE MEDIA SRL
551

Nr. depozit
(210)
M 2021 08953
M 2021 08955
M 2021 08957
M 2017 05542
M 2021 08664
M 2017 02428
M 2021 09207
M 2021 02054
M 2021 08455
M 2021 08457
M 2021 09109
M 2016 07741
M 2021 08196
M 2017 08249
M 2021 06449
M 2021 09081
M 2021 09274
M 2021 08193
M 2021 07967
M 2021 08105
M 2021 08994
M 2021 09107
M 2017 06900
M 2018 00515
M 2021 08616
M 2020 09113
M 2021 08651
M 2021 08652
M 2017 06519
M 2017 07476
M 2017 06541
M 2017 06542
M 2017 04513
M 2021 07019
M 2016 07006
M 2017 00648
M 2021 07516
M 2021 06590
M 2017 05180
M 2017 05179
M 2017 05308
M 2021 06509

pag.
467
467
468
282
418
278
513
308
407
407
503
276
383
292
316
501
522
380
347
362
471
503
288
294
412
298
414
415
285
290
286
286
280
324
275
276
335
318
280
280
281
317
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
SC FINANCE MEDIA SRL
SC FINANCE MEDIA SRL
SC FORJA ROTEC SRL
SC HERBAGETICA SRL
SC HERBAGETICA SRL
SC HERBAGETICA SRL
SC HOLLAND FARMING AGRO SRL
SC IGREC TOP SHOP SRL
SC JUNIOR INTERNATIONAL TALENT SRL
SC LISABONA GRILL SRL
SC PROFARM SRL
SC SMART CHOICE SRL
SC STILISSIMO ART&DESIGN SRL
SC U FIRST ADVERTISING AND COMMUNICATION SRL
SEEDS AGRI PREST SERV SRL
SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.
SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.
SEPHORA COSMETICS ROMANIA SA
SEPHORA COSMETICS ROMANIA SA
SETTLERS REALTY SRL
SHOP SANATATE SRL
SKIN MEDIA SRL
SMART SPHERA
SPECTRUM SALON SRL
SPONOCHE MARIUS-ION
STAICU CONSTANTIN BOGDAN
STANESCU N.VASILE PFA
Stan Marilena
STAVILA VALENTIN VASILE
STELIAN NISTOR
SUD GRUP EDIL CONSTRUCT SRL
SULJENCO VITALIE
SUN RESIDENCE SRL
SWISS DETOX LINE SRL
SYNAPTECH SERVICES SRL
SYNGENTA AGRO S.R.L.
SYNGENTA AGRO S.R.L.
SYNGENTA AGRO S.R.L.
SYNGENTA AGRO S.R.L.
TABACU MARIUS
TAS RAZVAN
TATU RALUCA-GEORGIANA
TEATRUL REGINA MARIA
552

Nr. depozit
(210)
M 2021 06510
M 2021 06514
M 2021 09031
M 2015 04221
M 2015 04223
M 2015 04225
M 2021 08117
M 2021 08340
M 2021 08907
M 2017 05521
M 2017 06584
M 2017 04411
M 2017 06147
M 2021 06757
M 2021 07635
M 2021 08669
M 2021 08672
M 2021 08677
M 2021 08678
M 2021 08279
M 2021 05714
M 2021 09230
M 2021 08449
M 2021 08688
M 2021 09231
M 2021 06391
M 2021 06451
M 2017 06871
M 2021 06939
M 2020 05453
M 2021 08612
M 2021 06927
M 2021 08723
M 2021 09155
M 2021 07986
M 2021 07364
M 2021 07365
M 2021 07366
M 2021 07368
M 2019 08929
M 2021 09204
M 2021 08033
M 2021 07202

pag.
317
317
480
275
275
275
375
388
464
282
286
280
283
321
342
419
420
421
421
386
310
519
401
424
520
315
316
288
323
297
412
322
431
509
350
326
328
330
332
296
513
355
325
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
TEMELIE NICOLETA
THE NORTH QUEST SRL
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Toader Iuliana
TORRO GUARD SECURITY SRL
TOTAL ORAL CARE SRL
TRADEX - TRANSFER AFACERI SRL
TRAVEL TIME D&R SRL
TRIMAX SOLUTIONS S.R.L.
TUDORACHE FLORIANA
TUFAN ELENA SIMONA SRL
ROTTA COMIMPEX SRL
TÜNVERAI TECH SRL
UNITED STATES POLO ASSOCIATION
UNITED STATES POLO ASSOCIATION
UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU
UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU
URSUS BREWERIES S.A.
URSUS BREWERIES S.A.
VALENTIN BEBE
VANELLI SRL
VENORIA MIHAELA PROICEA
VETERIN DISTRIBUTION SRL
VIG HEALTH S.R.L.
VOICU IULIA
WINE360 ONLINE SRL
WTZCONSULTSERV S.R.L.
YATE PROTECTION SRL

553

Nr. depozit
(210)
M 2021 08977
M 2021 08180
M 2021 06922
M 2017 06841
M 2021 09004
M 2021 05518
M 2021 08102
M 2017 02967
M 2021 08909
M 2021 07944
M 2021 08172
M 2021 07993
M 2021 08755
M 2021 08753
M 2021 09154
M 2021 09152
M 2021 09000
M 2021 09001
M 2021 07905
M 2021 08505
M 2017 06416
M 2021 08653
M 2021 08044
M 2021 08711
M 2021 07641
M 2021 08709
M 2021 09229

pag.
469
378
322
287
478
310
362
278
465
346
376
350
435
435
509
507
478
478
346
409
284
415
356
429
342
428
519
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
(540)
(210)
(511)
M 2017 00648 183503
1
276
M 2021 08117 183556
1, 31, 35
375
M 2021 07364 183572 1, 5, 7, 9, 16, 326
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07365 183573 1, 5, 7, 9, 16, 328
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07366 183574 1, 5, 7, 9, 16, 330
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07368 183575 1, 5, 7, 9, 16, 332
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 08105 183641 1, 4, 5, 29, 30, 362
31, 35, 39, 42
M 2017 06541 183751
1
286
M 2021 09128 183722
2, 8, 17,
505
19, 35
M 2021 08786 183480 3, 5, 10, 11, 450
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
M 2018 00744 183491
3, 29, 35
295
M 2021 08883 183496
3, 5
461
M 2021 05714 183499
3, 5, 35
310
M 2021 08419 183550
3
395
M 2021 08690 183597 3, 5, 35, 42 427
M 2021 06922 183599
3, 5, 21
322
M 2021 08172 183624
3, 21, 35
376
M 2021 07835 183639
3, 5, 35
345
M 2021 08711 183697
3
429
M 2021 07601 183708 3, 10, 21, 35 336
M 2017 06416 183720
3, 35
284
M 2021 08669 183731
3, 21, 35
419
M 2021 08672 183732
3, 21, 35
420
M 2021 08677 183733
3, 21, 35
421
M 2021 08678 183734
3, 21, 35
421
M 2021 08105 183641 1, 4, 5, 29, 30, 362
31, 35, 39, 42
M 2016 07741 183666
4, 39
276
M 2021 08786 183480 3, 5, 10, 11, 450
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
M 2021 08883 183496
3, 5
461
M 2021 05714 183499
3, 5, 35
310
M 2017 07336 183517
5, 17
290
M 2021 09201 183532
5
513
M 2017 06584 183557
5, 35
286

554

Clasă
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 07364 183572 1, 5, 7, 9, 16, 326
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07365 183573 1, 5, 7, 9, 16, 328
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07366 183574 1, 5, 7, 9, 16, 330
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07368 183575 1, 5, 7, 9, 16, 332
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 08598 183595
5
411
M 2021 08505 183596
5, 35
409
M 2021 08690 183597 3, 5, 35, 42 427
M 2021 06922 183599
3, 5, 21
322
M 2021 09224 183635
5
518
M 2021 08849 183636
5
457
M 2021 07835 183639
3, 5, 35
345
M 2021 08105 183641 1, 4, 5, 29, 30, 362
31, 35, 39, 42
M 2015 04221 183656
5
275
M 2015 04223 183657
5
275
M 2015 04225 183658
5
275
M 2021 08895 183667
5, 30, 35
463
M 2021 08894 183669
5, 30, 35
463
M 2021 08893 183670
5, 30, 35
462
M 2021 08964 183671
5, 30, 35
468
M 2021 08965 183672
5, 30, 35
469
M 2021 08898 183674
5, 30, 35
464
M 2021 02054 183699
5
308
M 2021 06413 183700
5
316
M 2017 06542 183752
5
286
M 2021 08945 183757
5, 31
466
M 2021 09031 183494
6, 7, 35,
480
39, 40
M 2021 09055 183497
6, 35, 42
495
M 2021 09054 183498
6, 35, 42
489
M 2021 08703 183535
6
427
M 2021 06927 183570 6, 8, 20, 35 322
M 2021 09031 183494
6, 7, 35,
480
39, 40
M 2021 07364 183572 1, 5, 7, 9, 16, 326
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07365 183573 1, 5, 7, 9, 16, 328
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07366 183574 1, 5, 7, 9, 16, 330
31, 35, 38,
41, 42, 44
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 07368 183575 1, 5, 7, 9, 16, 332
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2019 08929 183701 7, 35, 37, 39 296
M 2021 06619 183736
7, 9
320
M 2021 06927 183570 6, 8, 20, 35 322
M 2021 07993 183714
8, 11, 21,
350
35, 37
M 2021 09128 183722
2, 8, 17,
505
19, 35
M 2021 08449 183489
9, 11, 14,
401
18, 28, 35
M 2021 08102 183490
9, 35, 36,
362
41, 42, 45
M 2019 08841 183551
9, 19
296
M 2021 07364 183572 1, 5, 7, 9, 16, 326
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07365 183573 1, 5, 7, 9, 16, 328
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07366 183574 1, 5, 7, 9, 16, 330
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07368 183575 1, 5, 7, 9, 16, 332
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 08709 183585
9, 42
428
M 2021 08063 183593
9, 36, 42
359
M 2021 08062 183594
9, 36, 42
358
M 2021 08764 183600
9, 28, 35,
450
41, 43
M 2021 08340 183615
9, 28
388
M 2021 08660 183654
9, 39, 44
416
M 2021 09109 183659 9, 16, 18, 28, 503
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
M 2021 08763 183694
9, 35
439
M 2018 00304 183703
9, 41
293
M 2018 00305 183704
9, 41
293
M 2021 07979 183717
9
349
M 2021 08994 183719
9, 42
471
M 2021 08728 183726
9, 35, 36,
433
38, 42, 45
M 2021 06619 183736
7, 9
320
M 2021 08786 183480 3, 5, 10, 11, 450
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
M 2021 07601 183708 3, 10, 21, 35 336
M 2021 07975 183738
10
347
555

Clasă

Nr. depozit

11

Nr.
marcă
M 2021 08786 183480

11
11

M 2017 07939 183484
M 2021 08449 183489

11
11
11
11

M 2021 08688
M 2021 07707
M 2017 06147
M 2021 07993

12

M 2021 08786 183480

12
13
14
14

M 2021 06391
M 2021 05276
M 2020 05453
M 2021 08449

183530
183679
183481
183489

14
14
14
14

M 2021 09126
M 2021 08195
M 2021 08226
M 2017 08306

183528
183536
183545
183617

14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16

M 2021 08753
M 2021 01973
M 2021 09064
M 2021 06451
M 2020 05453
M 2020 04540
M 2017 05272
M 2021 06391
M 2021 08469
M 2021 08226
M 2021 08977
M 2021 06286

183689
183713
183741
183721
183481
183485
183486
183530
183543
183545
183549
183569

16

M 2021 07364 183572

16

M 2021 07365 183573

16

M 2021 07366 183574

16

M 2021 07368 183575

16
16

M 2021 07643 183578
M 2021 08999 183590

183546
183580
183693
183714

Clase NISA pag.
3, 5, 10, 11,
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
11, 35
9, 11, 14,
18, 28, 35
11, 44
11, 35
11, 35
8, 11, 21,
35, 37
3, 5, 10, 11,
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
12, 16, 27, 28
13
14, 16, 35, 41
9, 11, 14,
18, 28, 35
14, 35, 41, 44
14
14, 16, 18, 35
14, 16, 25, 35,
41, 43, 44, 45
14
14, 16, 20, 35
14, 16, 25, 41
15
14, 16, 35, 41
16, 35, 40
16, 35, 41
12, 16, 27, 28
16, 22, 24, 40
14, 16, 18, 35
16, 35
16, 35,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
16
16, 35, 36, 41

450
292
401
424
345
283
350
450
315
309
297
401
504
380
384
292
435
303
500
316
297
297
281
315
408
384
469
311
326
328
330
332
343
472
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
23
24

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2017 08306 183617 14, 16, 25, 35, 292
41, 43, 44, 45
M 2021 09109 183659 9, 16, 18, 28, 503
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
M 2021 08663 183660
16, 35, 38, 417
39, 41, 42, 43
M 2021 07241 183710
16, 35
325
M 2021 01973 183713 14, 16, 20, 35 303
M 2021 08351 183716
16, 25,
388
28, 35, 41
M 2021 09064 183741 14, 16, 25, 41 500
M 2018 00515 183756
16, 35,
294
39, 41, 43
M 2017 07336 183517
5, 17
290
M 2021 09128 183722
2, 8, 17,
505
19, 35
M 2021 08786 183480 3, 5, 10, 11, 450
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
M 2021 08449 183489
9, 11, 14,
401
18, 28, 35
M 2021 08226 183545 14, 16, 18, 35 384
M 2021 09109 183659 9, 16, 18, 28, 503
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
M 2021 08755 183688
18, 25, 35 435
M 2017 06941 183712
18, 25, 35 289
M 2019 08841 183551
9, 19
296
M 2021 09128 183722
2, 8, 17,
505
19, 35
M 2021 08786 183480 3, 5, 10, 11, 450
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
M 2021 06927 183570 6, 8, 20, 35 322
M 2021 01973 183713 14, 16, 20, 35 303
M 2021 06757 183567
21
321
M 2021 06922 183599
3, 5, 21
322
M 2021 07439 183612
21, 30
334
M 2021 08172 183624
3, 21, 35
376
M 2021 07601 183708 3, 10, 21, 35 336
M 2021 07993 183714
8, 11, 21,
350
35, 37
M 2021 08669 183731
3, 21, 35
419
M 2021 08672 183732
3, 21, 35
420
M 2021 08677 183733
3, 21, 35
421
M 2021 08678 183734
3, 21, 35
421
M 2021 08469 183543 16, 22, 24, 40 408
M 2017 06841 183754 23, 24, 25, 26 287
M 2021 09164 183506
24, 25
510
556

Clasă
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 08469 183543 16, 22, 24, 40 408
M 2017 06871 183749
24, 25, 26, 288
28, 35, 38, 41
M 2017 06841 183754 23, 24, 25, 26 287
M 2021 08786 183480 3, 5, 10, 11, 450
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
M 2021 07942 183488
25, 35
346
M 2021 09164 183506
24, 25
510
M 2021 08196 183598
25, 35
383
M 2017 08306 183617 14, 16, 25, 35,
41, 43, 44, 45
M 2021 08755 183688
18, 25, 35
M 2017 06941 183712
18, 25, 35
M 2021 08351 183716
16, 25,
28, 35, 41
M 2021 09064 183741 14, 16, 25, 41
M 2017 06871 183749
24, 25, 26,
28, 35, 38, 41
M 2017 06841 183754 23, 24, 25, 26
M 2017 06871 183749
24, 25, 26,
28, 35, 38, 41
M 2017 06841 183754 23, 24, 25, 26
M 2021 06391 183530 12, 16, 27, 28
M 2021 08786 183480 3, 5, 10, 11,
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
M 2021 08449 183489
9, 11, 14,
18, 28, 35
M 2021 06391 183530 12, 16, 27, 28
M 2021 08764 183600
9, 28, 35,
41, 43
M 2018 00457 183610
28
M 2021 08340 183615
9, 28
M 2021 09109 183659 9, 16, 18, 28,
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
M 2021 08351 183716
16, 25,
28, 35, 41
M 2017 06871 183749
24, 25, 26,
28, 35, 38, 41
M 2017 05542 183482
29
M 2018 00744 183491
3, 29, 35
M 2021 06716 183493
29, 30,
35, 41, 43
M 2021 09150 183521
29
M 2021 09151 183522
29
M 2021 07996 183534
29, 31, 35,
40, 41, 44
M 2021 08092 183540
29

292
435
289
388
500
288
287
288
287
315
450
401
315
450
294
388
503
388
288
282
295
320
506
506
353
361
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

29
29
29

Nr.
marcă
M 2017 07732 183541
M 2017 07733 183542
M 2017 06201 183554

29
29
29

M 2021 08070 183563
M 2021 04203 183581
M 2021 08105 183641

29
29
30

M 2021 07976 183668
M 2021 08011 183686
M 2021 08786 183480

30
30
30

M 2021 07905 183483
M 2021 08597 183487
M 2021 06716 183493

30
30

M 2020 03552 183523
M 2017 06201 183554

30
30
30
30
30
30

M 2021 07250
M 2021 04203
M 2021 07439
M 2021 08379
M 2021 08061
M 2021 08105

183571
183581
183612
183613
183640
183641

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31

M 2021 08895
M 2021 07976
M 2021 08894
M 2021 08893
M 2021 08964
M 2021 08965
M 2021 08898
M 2021 08011
M 2017 06900
M 2021 08682
M 2021 08943
M 2021 09155
M 2021 06570
M 2021 07996

183667
183668
183669
183670
183671
183672
183674
183686
183691
183692
183707
183724
183735
183534

31

M 2017 06201 183554

31
31

M 2021 08117 183556
M 2021 07364 183572

Clase NISA pag.
29
29
29, 30,
31, 32, 43
29, 32
29, 30
1, 4, 5, 29, 30,
31, 35, 39, 42
29, 30
29, 30, 39, 43
3, 5, 10, 11,
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
30, 43
30
29, 30,
35, 41, 43
30
29, 30,
31, 32, 43
30, 35, 43
29, 30
21, 30
30
30, 41
1, 4, 5, 29, 30,
31, 35, 39, 42
5, 30, 35
29, 30
5, 30, 35
5, 30, 35
5, 30, 35
5, 30, 35
5, 30, 35
29, 30, 39, 43
30, 35, 43
30, 35, 43
30, 43
30, 35
30
29, 31, 35,
40, 41, 44
29, 30,
31, 32, 43
1, 31, 35
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

Clasă
31

291
291
283

31

360
308
362

31

347
354
450

31
31
31
31
32

346
410
320

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33

296
283
326
308
334
394
358
362
463
347
463
462
468
469
464
354
288
421
465
509
317
353

33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35

283
375
326

557

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 07365 183573 1, 5, 7, 9, 16, 328
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07366 183574 1, 5, 7, 9, 16, 330
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07368 183575 1, 5, 7, 9, 16, 332
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 08616 183633
31
412
M 2021 08105 183641 1, 4, 5, 29, 30, 362
31, 35, 39, 42
M 2021 07504 183727
31
335
M 2021 08945 183757
5, 31
466
M 2017 06201 183554
29, 30,
283
31, 32, 43
M 2021 08070 183563
29, 32
360
M 2017 05180 183564
32
280
M 2017 05179 183565
32
280
M 2017 05308 183566
32
281
M 2020 08286 183591
32
298
M 2021 09000 183607
32
478
M 2021 09001 183608
32
478
M 2021 07435 183614
32
334
M 2021 09230 183621
32, 33
519
M 2021 08733 183695
32
434
M 2021 06509 183509
33
317
M 2021 06510 183510
33
317
M 2021 06514 183511
33
317
M 2021 09230 183621
32, 33
519
M 2021 09109 183659 9, 16, 18, 28, 503
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
M 2021 08670 183662
33, 35,
419
39, 41, 43
M 2021 08671 183663
33, 35,
420
39, 41, 43
M 2021 07641 183705
33, 35, 39 342
M 2021 07019 183718
33
324
M 2021 07537 183740
33
336
M 2021 08995 183531
34
472
M 2021 08950 183601
34
467
M 2021 08953 183602
34
467
M 2021 08955 183603
34
467
M 2021 08957 183604
34
468
M 2021 09119 183609
34
504
M 2020 05453 183481 14, 16, 35, 41 297
M 2017 07939 183484
11, 35
292
M 2020 04540 183485
16, 35, 40 297
M 2017 05272 183486
16, 35, 41 281
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35
35

Nr.
marcă
M 2021 07942 183488
M 2021 08449 183489

35

M 2021 08102 183490

35
35

M 2018 00744 183491
M 2021 06716 183493

35

M 2021 09031 183494

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 09055
M 2021 09054
M 2021 05714
M 2017 01000
M 2021 08033
M 2021 09207
M 2017 00999
M 2021 09170
M 2021 09171
M 2021 09126
M 2021 07996

183497
183498
183499
183504
183505
183515
183519
183524
183525
183528
183534

35
35
35
35

M 2021 08226
M 2021 08176
M 2021 08977
M 2020 09156

183545
183547
183549
183555

35
35
35
35
35

M 2021 08117
M 2017 06584
M 2021 09051
M 2021 06794
M 2021 06286

183556
183557
183562
183568
183569

35
35
35

M 2021 06927 183570
M 2021 07250 183571
M 2021 07364 183572

35

M 2021 07365 183573

35

M 2021 07366 183574

35

M 2021 07368 183575

35
35
35

M 2021 07707 183580
M 2021 08721 183586
M 2021 08723 183587

Clase NISA pag.
25, 35
9, 11, 14,
18, 28, 35
9, 35, 36,
41, 42, 45
3, 29, 35
29, 30,
35, 41, 43
6, 7, 35,
39, 40
6, 35, 42
6, 35, 42
3, 5, 35
35, 39, 43
35
35
35, 43
35, 44
35, 44
14, 35, 41, 44
29, 31, 35,
40, 41, 44
14, 16, 18, 35
35, 41
16, 35
35, 36,
37, 39, 42
1, 31, 35
5, 35
35, 37, 39, 44
35
16, 35,
41, 42, 44
6, 8, 20, 35
30, 35, 43
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
11, 35
35, 36, 37, 43
35, 36, 37

346
401
362
295
320
480
495
489
310
277
355
513
277
510
511
504
353
384
377
469
299
375
286
489
321
311
322
326
326
328
330
332
345
430
431
558

Clasă

Nr. depozit

35
35
35
35
35
35

M 2021 08909
M 2021 08999
M 2021 08505
M 2021 08690
M 2021 08196
M 2021 08764

35
35

M 2021 08794
M 2017 08306

35
35
35
35
35

M 2021 08067
M 2021 08172
M 2021 09023
M 2021 07835
M 2021 08105

35
35
35
35
35
35

M 2021 08193
M 2021 08651
M 2021 08652
M 2021 08657
M 2021 08658
M 2021 09109

35

M 2021 08663

35

M 2021 08670

35

M 2021 08671

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 08506
M 2021 08895
M 2021 08894
M 2021 08893
M 2021 08964
M 2021 08965
M 2021 08432
M 2021 08898
M 2017 06671
M 2021 06449
M 2021 07967
M 2021 08664
M 2021 08877
M 2021 08755
M 2018 06477
M 2017 06900
M 2021 08682
M 2017 06147
M 2021 08763
M 2019 08929

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
183589
35
465
183590 16, 35, 36, 41 472
183596
5, 35
409
183597 3, 5, 35, 42 427
183598
25, 35
383
183600
9, 28, 35,
450
41, 43
183606
35, 41, 44 457
183617 14, 16, 25, 35, 292
41, 43, 44, 45
183622
35, 37
360
183624
3, 21, 35
376
183627
35, 45
479
183639
3, 5, 35
345
183641 1, 4, 5, 29, 30, 362
31, 35, 39, 42
183642
35
380
183649 35, 36, 37, 42 414
183650 35, 36, 37, 42 415
183651
35, 36
416
183652
35, 36
416
183659 9, 16, 18, 28, 503
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
183660
16, 35, 38, 417
39, 41, 42, 43
183662
33, 35,
419
39, 41, 43
183663
33, 35,
420
39, 41, 43
183665
35
409
183667
5, 30, 35
463
183669
5, 30, 35
463
183670
5, 30, 35
462
183671
5, 30, 35
468
183672
5, 30, 35
469
183673
35
395
183674
5, 30, 35
464
183678
35
287
183680
35
316
183683
35, 36, 37 347
183685
35, 36, 42 418
183687
35
458
183688
18, 25, 35 435
183690
35
295
183691
30, 35, 43 288
183692
30, 35, 43 421
183693
11, 35
283
183694
9, 35
439
183701 7, 35, 37, 39 296
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 08757
M 2021 07641
M 2017 06465
M 2021 07601
M 2021 07241
M 2017 06941
M 2021 01973
M 2021 07993

35

M 2021 08351

35
35

M 2017 06416
M 2021 09128

35
35
35
35

M 2021 08992
M 2021 09155
M 2021 07986
M 2021 08728

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 05518
M 2021 08669
M 2021 08672
M 2021 08677
M 2021 08678
M 2021 08653
M 2017 07251
M 2017 07264
M 2017 07258
M 2017 07257
M 2018 00289
M 2017 06871

35

M 2018 00515

36

M 2021 08102

36
36
36

M 2016 07006
M 2021 07635
M 2020 09156

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

M 2021 08721
M 2021 08723
M 2021 08999
M 2021 08063
M 2021 08062
M 2021 08054
M 2021 07650
M 2021 08651
M 2021 08652
M 2021 08657

Nr.
Clase NISA
marcă
183702
35, 37, 43
183705
33, 35, 39
183706
35
183708 3, 10, 21, 35
183710
16, 35
183712
18, 25, 35
183713 14, 16, 20, 35
183714
8, 11, 21,
35, 37
183716
16, 25,
28, 35, 41
183720
3, 35
183722
2, 8, 17,
19, 35
183723
35
183724
30, 35
183725
35
183726
9, 35, 36,
38, 42, 45
183729
35, 44
183731
3, 21, 35
183732
3, 21, 35
183733
3, 21, 35
183734
3, 21, 35
183739
35, 39
183742
35
183743
35
183744
35
183745
35
183747
35, 37, 41
183749
24, 25, 26,
28, 35, 38, 41
183756
16, 35,
39, 41, 43
183490
9, 35, 36,
41, 42, 45
183502
36
183513
36, 37
183555
35, 36,
37, 39, 42
183586 35, 36, 37, 43
183587
35, 36, 37
183590 16, 35, 36, 41
183593
9, 36, 42
183594
9, 36, 42
183611
36, 45
183634
36, 37
183649 35, 36, 37, 42
183650 35, 36, 37, 42
183651
35, 36

pag.

Clasă

Nr. depozit

436
342
284
336
325
289
303
350

36
36
36
36
36
36

M 2021 08658
M 2021 07967
M 2021 08279
M 2021 08664
M 2021 08607
M 2021 08728

Nr.
marcă
183652
183683
183684
183685
183709
183726

36
37
37
37

M 2017 05661
M 2021 07635
M 2021 08191
M 2020 09156

183750
183513
183527
183555

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

M 2021 09051
M 2021 08721
M 2021 08723
M 2021 08067
M 2021 07650
M 2021 08612
M 2021 08651
M 2021 08652
M 2021 07967
M 2019 08929
M 2021 08757
M 2021 07993

183562
183586
183587
183622
183634
183647
183649
183650
183683
183701
183702
183714

37
37
38

M 2018 00289 183747
M 2017 05661 183750
M 2021 07364 183572

38

M 2021 07365 183573

38

M 2021 07366 183574

38

M 2021 07368 183575

38
38
38

M 2017 08115 183583
M 2017 04411 183619
M 2021 09109 183659

38

M 2021 08663 183660

38

M 2021 08728 183726

38

M 2021 08253 183730

388
284
505
471
509
350
433
310
419
420
421
421
415
289
290
289
289
293
288
294
362
275
342
299
430
431
472
359
358
357
344
414
415
416
559

Clase NISA pag.
35, 36
35, 36, 37
36
35, 36, 42
36
9, 35, 36,
38, 42, 45
36, 37, 43
36, 37
37
35, 36,
37, 39, 42
35, 37, 39, 44
35, 36, 37, 43
35, 36, 37
35, 37
36, 37
37
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37
7, 35, 37, 39
35, 37, 43
8, 11, 21,
35, 37
35, 37, 41
36, 37, 43
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
38
38
9, 16, 18, 28,
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
16, 35, 38,
39, 41, 42, 43
9, 35, 36,
38, 42, 45
38, 41, 44

416
347
386
418
411
433
283
342
379
299
489
430
431
360
344
412
414
415
347
296
436
350
293
283
326
328
330
332
292
280
503
417
433
386
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
38

Nr.
marcă
M 2017 06871 183749

39
39

M 2021 08397 183492
M 2021 09031 183494

39
39
39

M 2017 01000 183504
M 2021 08398 183516
M 2020 09156 183555

39
39
39
39

M 2021 09232
M 2021 09051
M 2017 02967
M 2021 08105

183561
183562
183616
183641

39
39
39
39

M 2021 08284
M 2021 08659
M 2021 08660
M 2021 09109

183644
183653
183654
183659

39

M 2021 08663 183660

39
39

M 2021 08668 183661
M 2021 08670 183662

39

M 2021 08671 183663

39
39
39
39
39
39
39
39
39

M 2016 07741
M 2021 09079
M 2021 09083
M 2021 09085
M 2021 08011
M 2019 08929
M 2021 07641
M 2021 08653
M 2018 00515

40
40

M 2020 04540 183485
M 2021 09031 183494

40
40

M 2017 04513 183518
M 2021 07996 183534

40
40

M 2021 08469 183543
M 2021 09109 183659

40
40
40

Nr. depozit

183666
183675
183676
183677
183686
183701
183705
183739
183756

M 2021 09079 183675
M 2021 09083 183676
M 2021 09085 183677

Clase NISA pag.
24, 25, 26,
28, 35, 38, 41
39
6, 7, 35,
39, 40
35, 39, 43
39
35, 36,
37, 39, 42
39, 43
35, 37, 39, 44
39, 43
1, 4, 5, 29, 30,
31, 35, 39, 42
39, 41, 43
39
9, 39, 44
9, 16, 18, 28,
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
16, 35, 38,
39, 41, 42, 43
39, 41, 43
33, 35,
39, 41, 43
33, 35,
39, 41, 43
4, 39
39, 40, 41, 42
39, 40, 41, 42
39, 40, 41, 42
29, 30, 39, 43
7, 35, 37, 39
33, 35, 39
35, 39
16, 35,
39, 41, 43
16, 35, 40
6, 7, 35,
39, 40
40
29, 31, 35,
40, 41, 44
16, 22, 24, 40
9, 16, 18, 28,
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
39, 40, 41, 42
39, 40, 41, 42
39, 40, 41, 42

41

Nr.
marcă
M 2021 08786 183480

41
41
41

M 2020 05453 183481
M 2017 05272 183486
M 2021 08102 183490

41

M 2021 06716 183493

41
41
41
41
41
41
41

M 2021 08458
M 2017 05610
M 2021 09274
M 2021 07202
M 2021 06405
M 2021 09126
M 2017 04359

41

M 2021 07996 183534

41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 04390
M 2021 06581
M 2021 08176
M 2021 07105
M 2021 09154
M 2021 09152
M 2017 05499
M 2021 06286

41

M 2021 07364 183572

41

M 2021 07365 183573

41

M 2021 07366 183574

297
480

41

M 2021 07368 183575

280
353

41
41
41
41
41

M 2021 07630
M 2021 07701
M 2017 07476
M 2021 08999
M 2021 08764

41
41

M 2021 08794 183606
M 2017 08306 183617

41

M 2017 02428 183620

288
394
480
277
395
299
520
489
278
362
386
416
416
503
417
419
419
420
276
501
502
502
354
296
342
415
294

408
503
501
502
502
560

Clasă

Nr. depozit

183495
183500
183508
183514
183520
183528
183529

183538
183544
183547
183548
183558
183559
183560
183569

183577
183579
183588
183590
183600

Clase NISA pag.
3, 5, 10, 11,
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
14, 16, 35, 41
16, 35, 41
9, 35, 36,
41, 42, 45
29, 30,
35, 41, 43
41
41
41
41
41
14, 35, 41, 44
41

450

29, 31, 35,
40, 41, 44
41
41
35, 41
41, 43
41
41, 42
41
16, 35,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
41
41
41
16, 35, 36, 41
9, 28, 35,
41, 43
35, 41, 44
14, 16, 25, 35,
41, 43, 44, 45
41

353

297
281
362
320
407
282
522
325
316
504
279

309
318
377
324
509
507
281
311
326
328
330
332
342
344
290
472
450
457
292
278
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 09215
M 2021 07813
M 2021 08061
M 2021 08235
M 2021 08284
M 2021 08455
M 2021 08457
M 2021 08907
M 2021 09109

41

M 2021 08663

41
41

M 2021 08668
M 2021 08670

41

M 2021 08671

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 09079
M 2021 09083
M 2021 09085
M 2021 06590
M 2021 08295
M 2021 09107
M 2021 08760
M 2018 00304
M 2018 00305
M 2017 08249
M 2021 08217
M 2021 08351

41
41
41
41
41

M 2021 08253
M 2021 08180
M 2021 09064
M 2018 00289
M 2017 06871

41
41

M 2021 09252
M 2018 00515

42

M 2021 08102

42
42
42
42
42

M 2021 09055
M 2021 09054
M 2021 09197
M 2021 09227
M 2020 09156

42

M 2021 09152

Nr.
Clase NISA
marcă
183632
41
183638
41
183640
30, 41
183643
41
183644
39, 41, 43
183645
41
183646
41
183655
41
183659 9, 16, 18, 28,
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
183660
16, 35, 38,
39, 41, 42, 43
183661
39, 41, 43
183662
33, 35,
39, 41, 43
183663
33, 35,
39, 41, 43
183675 39, 40, 41, 42
183676 39, 40, 41, 42
183677 39, 40, 41, 42
183681
41
183682
41
183696
41, 42
183698
41
183703
9, 41
183704
9, 41
183711
41
183715
41, 43
183716
16, 25,
28, 35, 41
183730
38, 41, 44
183737
41
183741 14, 16, 25, 41
183747
35, 37, 41
183749
24, 25, 26,
28, 35, 38, 41
183755
41
183756
16, 35,
39, 41, 43
183490
9, 35, 36,
41, 42, 45
183497
6, 35, 42
183498
6, 35, 42
183501
42
183553
42
183555
35, 36,
37, 39, 42
183559
41, 42

pag.

Clasă

517
345
358
385
386
407
407
464
503

42

Nr.
marcă
M 2021 06286 183569

42

M 2021 07364 183572

42

M 2021 07365 183573

42

M 2021 07366 183574

417

42

M 2021 07368 183575

42
42
42
42
42

M 2021 08709
M 2021 08063
M 2021 08062
M 2021 08690
M 2021 08105

183585
183593
183594
183597
183641

42
42
42
42

M 2021 08628
M 2021 08651
M 2021 08652
M 2021 08663

183648
183649
183650
183660

42
42
42
42
42
42
42

M 2021 09079
M 2021 09083
M 2021 09085
M 2021 08664
M 2021 09107
M 2021 08994
M 2021 08728

183675
183676
183677
183685
183696
183719
183726

43
43

M 2021 07905 183483
M 2021 06716 183493

43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2017 01000
M 2021 08059
M 2021 08358
M 2017 00999
M 2021 04177
M 2021 06939
M 2021 07105
M 2021 07903
M 2017 06201

183504
183507
183512
183519
183537
183539
183548
183552
183554

43
43
43
43

M 2021 09232
M 2021 07250
M 2021 08187
M 2021 08721

183561
183571
183582
183586

419
419
420
501
502
502
318
387
503
438
293
293
292
383
388
386
378
500
293
288
521
294
362
495
489
512
518
299
507
561

Nr. depozit

Clase NISA pag.
16, 35,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
9, 42
9, 36, 42
9, 36, 42
3, 5, 35, 42
1, 4, 5, 29, 30,
31, 35, 39, 42
42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
16, 35, 38,
39, 41, 42, 43
39, 40, 41, 42
39, 40, 41, 42
39, 40, 41, 42
35, 36, 42
41, 42
9, 42
9, 35, 36,
38, 42, 45
30, 43
29, 30,
35, 41, 43
35, 39, 43
43
43
35, 43
43
43
41, 43
43
29, 30,
31, 32, 43
39, 43
30, 35, 43
43
35, 36, 37, 43

311
326
328
330
332
428
359
358
427
362
414
414
415
417
501
502
502
418
503
471
433
346
320
277
357
394
277
308
323
324
346
283
520
326
379
430
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

43
43

Nr.
marcă
M 2017 03829 183592
M 2021 08764 183600

43
43
43

M 2021 09231 183605
M 2017 02967 183616
M 2017 08306 183617

43
43
43

M 2017 06468 183618
M 2021 08284 183644
M 2021 09109 183659

43

M 2021 08663 183660

43
43

M 2021 08668 183661
M 2021 08670 183662

43

M 2021 08671 183663

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2021 08011
M 2017 06900
M 2021 08682
M 2021 08757
M 2021 08943
M 2021 08217
M 2017 05521
M 2017 05661
M 2017 06519
M 2018 00515

44

M 2021 08786 183480

44
44
44
44

M 2021 09170
M 2021 09171
M 2021 09126
M 2021 07996

44
44
44

M 2021 08688 183546
M 2021 09051 183562
M 2021 06286 183569

44

M 2021 07364 183572

44

M 2021 07365 183573

44

M 2021 07366 183574

183686
183691
183692
183702
183707
183715
183748
183750
183753
183756

183524
183525
183528
183534

Clase NISA pag.
43
9, 28, 35,
41, 43
43
39, 43
14, 16, 25, 35,
41, 43, 44, 45
43
39, 41, 43
9, 16, 18, 28,
33, 35, 38,
39, 40, 41, 43
16, 35, 38,
39, 41, 42, 43
39, 41, 43
33, 35,
39, 41, 43
33, 35,
39, 41, 43
29, 30, 39, 43
30, 35, 43
30, 35, 43
35, 37, 43
30, 43
41, 43
43
36, 37, 43
43
16, 35,
39, 41, 43
3, 5, 10, 11,
12, 18, 20, 25,
28, 30, 41, 44
35, 44
35, 44
14, 35, 41, 44
29, 31, 35,
40, 41, 44
11, 44
35, 37, 39, 44
16, 35,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44
1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

Clasă

279
450

44

520
278
292

44
44
44
44

285
386
503

44
44
44
44
44
44
45

417
419
419

45
45
45
45

420
354
288
421
436
465
383
282
283
285
294

45
45
45
45
45
45
45
45
45

450
510
511
504
353
424
489
311
326
328
330

562

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 07368 183575 1, 5, 7, 9, 16, 332
31, 35, 38,
41, 42, 44
M 2021 07516 183576
44
335
M 2021 08044 183584
44
356
M 2021 08794 183606
35, 41, 44 457
M 2017 08306 183617 14, 16, 25, 35, 292
41, 43, 44, 45
M 2021 09204 183637
44
513
M 2021 08660 183654
9, 39, 44
416
M 2021 07944 183664
44
346
M 2021 05518 183729
35, 44
310
M 2021 08253 183730
38, 41, 44 386
M 2020 09113 183746
44
298
M 2021 08102 183490
9, 35, 36,
362
41, 42, 45
M 2021 09249 183526
45
521
M 2021 09178 183533
45
511
M 2021 08054 183611
36, 45
357
M 2017 08306 183617 14, 16, 25, 35, 292
41, 43, 44, 45
M 2021 08445 183623
45
400
M 2021 09004 183625
45
478
M 2021 09005 183626
45
479
M 2021 09023 183627
35, 45
479
M 2021 09081 183628
45
501
M 2021 09082 183629
45
501
M 2021 09228 183630
45
518
M 2021 09229 183631
45
519
M 2021 08728 183726
9, 35, 36,
433
38, 42, 45

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI
conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38
- 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

003889
016988

JANOME

JANOME SEWING
MACHINE CO LTD,
1463 HAZAMA-MACHI
HACHIOJI-SHI, TOKYO,
JAPONIA

JANOME Corporation,
1463 HAZAMA-MACHI
HACHIOJI-SHI, TOKYO,
JAPONIA

11/1994

027545
019783

CECLOR

ACTAVIS GROUP HF.,
REYKJAVIKURVEGI
76-78, 220
HAFNARFJOROUR,
ISLANDA

ACTAVIS GROUP ehf,
REYKJAVIKURVEGI
76-78, 220
HAFNARFJOROUR,
ISLANDA

01/1993

M 2001
01643
048111

ALEXANDER

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

ALEXANDRION SABER 03/2002
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2001
03674
049627

ALEXANDRION GRUP
ROMANIA

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

ALEXANDRION SABER 07/2002
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2001
04709
049739

ALEXANDRION GRUP
ROMANIA

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

ALEXANDRION SABER 07/2002
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2002
02244
052481

WWW.ALEXANDRION.R O

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

ALEXANDRION SABER 03/2003
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2002
02245
052482

WWW.ALEXANDRION.C OM SC ALEXANDRION

GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

ALEXANDRION SABER 03/2003
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2002
04289
052194

FANUC

FANUC LTD, 3580,
SHIBOKUSA AZAKOMANBA, OSHINOMURA, MINAMITSURUGUN, YAMANASHI,
JAPONIA

FANUC CORPORATION, 02/2003
3580, SHIBOKUSA AZAKOMANBA, OSHINOMURA, MINAMITSURUGUN, YAMANASHI,
JAPONIA
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Titular vechi
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BOPI

M 2004
03796
061956

SC ALEXANDRION
WWW
ALEXANDRIONGROUP GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
COM
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

ALEXANDRION SABER 11/2004
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2004
03798
061958

WWW
ALEXANDRIONGRUP
RO

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

ALEXANDRION SABER 11/2004
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2004
03799
061959

WWW
ALEXANDRIONGRUP
COM

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

ALEXANDRION SABER 11/2004
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2004
03800
061960

WWW
ALEXANDRIONGRUP
ORG

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

ALEXANDRION SABER 11/2004
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2005
10569
077043

ROMINSERV VALVES
IAIFO

SC ROMINSERV
VALVES IAIFO SRL, BDUL MIHAI VITEAZUL
NR. 58, ET. 1, JUDEŢUL
SĂLAJ, ZALĂU,
ROMANIA

PETRON ENERGY
SRL, B-DUL MIHAI
VITEAZUL NR. 58, ET.
1, JUDEŢUL SĂLAJ,
ZALĂU, ROMANIA

M 2012
02410
120286

F.A.I.M.A. FACULTATEA
DE ANTREPRENORIAT,
INGINERIA
MANAGEMENTULUI
ŞI AFACERILOR

FACULTATEA DE
ANTEPRENORIAT,
INGINERIA
MANAGEMENTULUI
ȘI AFACERILOR,
STR. SPLAIUL
INDEPENDENŢEI 313,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060042, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FACULTATEA DE
10/2012
ANTREPRENORIAT,
INGINERIA ȘI
MANAGEMENTUL
AFACERILOR
(F.A.I.M.A.),
STR. SPLAIUL
INDEPENDENŢEI 313,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060042, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2012
02925
121310

Denumire marcă

TRAPEZ

Titular vechi

SC H & E REINERT
SRL, DN 13 KM 11, JUD.
BRAŞOV, FELDIOARA,
BRAȘOV, ROMANIA
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Titular nou

BOPI

THE FAMILY BUTCHERS 11/2012
ROMANIA S.R.L., DN 13
KM 11, JUD. BRAŞOV,
FELDIOARA, BRAȘOV,
ROMANIA
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Modificări adresă titular
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

000266
012897

DUAL SHIELD

THE ESAB GROUP, Inc,
2711 CENTERVILLE
ROAD, SUITE 400,
WILMINGTON, 19808,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

THE ESAB GROUP, Inc, 07/1993
909 ROSE AVENUE,
8TH FLOOR, NORTH
BETHESDA, 20852,
MARYLAND, STATELE
UNITE ALE AMERICII

002773
015839

PROBAN

RHODIA OPERATIONS,
25, RUE DE CLICHY,
75009 PARIS, FRANȚA

RHODIA OPERATIONS,
9 RUE DES
CUIRASSIERS,
IMMEUBLE SILEX 2
SOLVAY, 69003 LYON,
FRANȚA

045456
030421

ALEXANDRION

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
12/1998
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2000
02378
042591

EUROM CHROM

SC EUROM CHROM
SRL, BD. REGINA
ELISABETA NR. 63, SC.
B, ET. 7, AP. 33, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 70629,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC EUROM CHROM
SRL, B-DUL REGINA
ELISABETA, NR.63,
PARTER, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2000
03874
044438

ALEXANDRION

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
07/2001
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

BELLES MARKS LTD, 4
ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
10/2001
ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2001
00794
045496
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BOPI

M 2002
03887
053585

ALEXANDRION FORCE BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
06/2003
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2002
03891
053589

ALEXANDRION ON ICE

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
06/2003
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2002
03892
053590

ALEXANDRION EXOTIC BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
06/2003
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2002
03893
053591

ALEXANDRION
FUN CLUB

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
06/2003
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2002
04271
052601

ECOLUX KOBER
VOPSEA IN EMULSIE
ACRILICA APOASA

SC KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMT, COMUNA
DUMBRAVA ROSIE,
NEAMȚ, ROMANIA

SC KOBER SRL,
STRADA GHEORGHE
CARANFIL, NR.2, SAT
DUMBRAVA ROȘIE,
COMUNA DUMBRAVA
ROSIE, NEAMȚ,
ROMANIA

M 2002
04375
052694

CFA

C F A INSTITUTE, 560
RAY C. HUNT DRIVE,
CHARLOTTESVILLE,
22903, STATELE UNITE
ALE AMERICII

C F A INSTITUTE, 915
03/2003
EAST HIGH STREET,
VIRGINIA 22902,
CHARLOTTESVILLE,
US.US, STATELE UNITE
ALE AMERICII
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BOPI

M 2002
05498
053077

MOTAN
CENTRALE TERMICE

SC KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMT, COMUNA
DUMBRAVA ROSIE,
NEAMȚ, ROMANIA

SC KOBER SRL,
STRADA GHEORGHE
CARANFIL, NR.2, SAT
DUMBRAVA ROȘIE,
COMUNA DUMBRAVA
ROSIE, NEAMȚ,
ROMANIA

M 2002
05709
054250

ZIMBRU

SC ALBRAU PROD
SA, B-DUL NICOLAE
BĂLCESCU NR. 16,
ET. 3, CAMERA 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ALBRAU PROD SA,
08/2003
CALEA FLOREASCA NR.
169A, CORP A, ET. 4.
BIROU 2037, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2002
05709
054250

ZIMBRU

ALBRAU PROD SA,
CALEA FLOREASCA NR.
169A, CORP A, ET. 4.
BIROU 2037, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALBRAU PROD
08/2003
SA, STR. GRIGORE
MANOLESCU NR. 7A,
BIROU 1, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI,ROMANIA

M 2004
02324
063247

ALEXANDRION
FUN CLUB

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
02/2005
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2004
02325
061372

ALEXANDRION
CONCERT

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
11/2004
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2004
02326
061387

ALEXANDRION FORCE BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
11/2004
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU
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BOPI

M 2004
02327
061388

ALEXANDRION
ADVENTURA

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
11/2004
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2004
08080
063954

ALEXANDRION ROYAL BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
04/2005
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2004
08082
066775

ALEXANDRION
AMBASSADEUR

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
09/2005
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2004
08083
066776

ALEXANDRION EXOTIC BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
09/2005
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2004
08084
066525

ALEXANDRION GRAND BELLES MARKS LTD,
ROUTE
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA , CIPRU

BELLES MARKS
09/2005
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2004
08085
066526

ALEXANDRION
RHYTHM

BELLES MARKS
09/2005
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU
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M 2004
08086
065441

ALEXANDRION
CLASSIC

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
09/2005
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2005
08131
075425

VOINICEL

SC ALDIS SRL, STR.
GENERAL COSTICĂ
ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

SC ALDIS SRL,
STRADA INGINER
GEORGE NAGHI, NR.1,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

11/2006

M 2006
09867
080417

FC PETROLUL
PLOIESTI

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
BDUL REPUBLICII NR.
2, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
PIAȚA EROILOR,
NR.1A, PLOIEŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2007

M 2006
09869
080419

FC PETROLUL
PLOIEŞTI 1924

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
BDUL REPUBLICII NR.
2, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
PIAȚA EROILOR,
NR.1A, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PLOIEŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2007

M 2006
10057
079064

FOTBAL CLUB PETROL MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
UL
BDUL REPUBLICII NR.
2, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
PIAȚA EROILOR,
NR.1A, PLOIEŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2007

M 2007
00968
083447

CAMPIS

SC ALDIS SRL, STR.
GENERAL COSTICĂ
ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

SC ALDIS SRL,
STRADA INGINER
GEORGE NAGHI, NR.1,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

09/2007

M 2007
02960
084673

PETROLUL PLOIEŞTI

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
BDUL REPUBLICII NR.
2, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
PIAȚA EROILOR,
NR.1A, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PLOIEŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2007

M 2007
06696
087077

PETROLUL 52

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
BDUL REPUBLICII NR.
2, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
PIAȚA EROILOR,
NR.1A, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PLOIEŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2007
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M 2007
06697
087078

PETROLUL 95

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
BDUL REPUBLICII NR.
2, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
PIAȚA EROILOR,
NR.1A, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PLOIEŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2009
00765
100620

FIORELLI

GBG Europe Footwear
& Accessories Limited,
242 - 246 MARYLEBONE
ROAD, LONDON NW1
6JQ, MAREA BRITANIE

GBG Europe Footwear 05/2009
& Accessories
Limited, 5TH FLOOR
WESTWORKS, WHITE
CITY PLACE, 195 WOOD
LANE , LONDON , W12
7FQ, GB.UK, MAREA
BRITANIE

M 2010
04038
111892

SAVO ANTIMUCEGAI

UNILEVER CR, spol.
s.r.o., PRAGUE 8,
THAMOVA 18, PRAGUE,
186 00, CEHIA

UNILEVER CR, spol.
s.r.o., VOCTÀŘOVA
2497/18, PRAHA 8LIBEŇ, 180 00, CEHIA

M 2010
07940
113299

CHUMAK

PRYVATNE
AKTSIONERNE
TOVARYSTVO
"CHUMAK", VUL.
KOZATSKA 3,
M. KAKHOVKA,
KHERSONSKA, OBL.
74800, UCRAINA

PRYVATNE
03/2011
AKTSIONERNE
TOVARYSTVO
"CHUMAK", B-DUL
DRUZHBY NARODIV NR.
19, ET. 4, M. KIEV, KIEV,
01042, UCRAINA

M 2011
04371
123507

ALEXANDRION

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
04/2013
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2011
04372
123506

ALEXANDRION

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
04/2013
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2012
00996
120136

PilotOn

SC PERFECT CENTURY
SRL, STR. CRISTEA
MATEESCU NR. 5, BL.
T6A, SC. 1, ET. 5, AP. 34,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PERFECT CENTURY 09/2012
SRL, STR. NICOLAE
NICOLEANU, NR. 31,
PARTER, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

574
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M 2012
03076
120880

FGDSPP
Fondul de garantare
a drepturilor
din sistemul de pensii
private

FONDUL
DE GARANTARE
A DREPTURILOR
DIN SISTEMUL
DE PENSII PRIVATE,
STR. CALEAPLEVNEI
NR. 139, BL.CORP B,
ET. 1, AP. 13,SECTOR 6,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FONDUL
DE GARANTARE
A DREPTURILOR
DIN SISTEMUL
DE PENSII PRIVATE,
B-DUL TUDOR
VLADIMIRESCU NR.
22, CLADIREA GREEN
GATE OFFICES, ET. 4,
SECTOR 5, 05088,
BUCUREȘTI,ROMANIA

M 2012
05428
123011

Balander

SC APOLLON PACK
SRL, STR. GLADITEI
NR. 42, BL. T7, AP. 901,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

APOLLON PACK SRL,
03/2013
SPLAIUL UNIRII NR.
168, BL. T3, ET. 19,
AP. 1905, CAMERA 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
05538
123205

IULIUS MALL
SALES ACADEMY

SC IULIUS
MANAGEMENT CENTER
SRL, STR. SĂRĂRIEI
NR.6, MEZANIN,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700117, IAȘI, ROMANIA

IULIUS MANAGEMENT 03/2013
CENTER SRL, STR.
PALAS NR. 7A,
CLĂDIREA A1, ET. 2,
BIROUL A.B-8, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

M 2012
05590
123275

N NIRO INVESTMENT
GROUP

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. DRAGONUL
ROŞU NR. 1-10,
CENTRU COMERCIAL
DRAGONUL ROŞU
MEGA SHOP, ET. 3,
BIROUL 2-4, JUDEŢUL
ILFOV, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT 03/2013
SA, STR. TRAIAN NR.
184-186, CLADIREA
NIRO OFFICE BUILDING,
CORP A, ET. 4, SECT.
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
05618
123442

MAGAZINUL
UNIVERSAL
DRAGONUL ROŞU

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. DRAGONUL
ROŞU NR. 1-10,
CENTRU COMERCIAL
DRAGONUL ROŞU
MEGA SHOP, ET. 3,
BIROUL 2-4, JUDEŢUL
ILFOV, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT 04/2013
SA, STR. TRAIAN NR.
184-186, CLADIREA
NIRO OFFICE BUILDING,
CORP A, ET. 4, SECT.
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
05715
123186

TURSIB

SC TURSIB SA, CALEA
DUMBRAVII NR. 133-135,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

SC TURSIB SA, STR.
03/2013
MÜNCHEN NR. 1, SIBIU,
JUD. SIBIU, 550018,
SIBIU, ROMANIA

M 2012
05716
123183

TURSIB

SC TURSIB SA, CALEA
DUMBRAVII NR. 133-135,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

SC TURSIB SA, STR.
03/2013
MÜNCHEN, NR. 1, SIBIU,
JUD. SIBIU, 550018,
SIBIU, ROMANIA

575
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M 2012
07111
124546

MEZE

KIRDI EMRE, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 30, BL.
5A, SC. 1, ET. 6, AP. 37,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BU, ROMANIA

KIRDI EMRE, STR.
06/2013
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP. 001,, SAT
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

M 2013
00253
124942

ALTFELDEINVITATII

RAZVAN IULIAN LUCA ,
STR. DECEBAL NR. 12A,
BL. Z 7, SC. B, ET. 1, AP.
7, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

RAZVAN IULIAN LUCA
, ȘOS.NICOLINA,
NR.49, BL.964 B, SC.B,
ET.3, AP.9, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

M 2013
00613
125367

HB Hausberg
relax & slim

DEM ELECTRONICS
SRL, STR. GĂRII,
NR.1, DEMISOL, AP.6,
CAMERA 2, JUD. ILFOV,
SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROEŞTI, ROMANIA

DEM ELECTRONICS
08/2013
SRL, ŞOSEAUA
BUCUREŞTI-URZICENI,
NR.64, CORP 3,
PARTER, AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

M 2013
01144
125141

INTEGRA GUARD
SIGURANŢĂ
FĂRĂ COMPROMIS

SC INTEGRA GUARD
SRL, STR. CĂRĂRUIA
NR. 19-21, MANSARDĂ,
CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC INTEGRA
08/2013
GUARD SRL, STR.
DUMBRĂVENI NR. 40,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2013
08414
132402

ALEXANDRION
BELLES MARKS LTD,
CLASSIC COLLECTION 4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
10/2014
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2013
08415
140926

ALEXANDRION

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
02/2016
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2014
02439
133064

ALEXANDRION

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
11/2014
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

576
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BOPI

M 2014
02475
133065

ALEXANDRION

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
11/2014
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2015
04480
139958

DST
DIRECTOR SPECIAL
TROOPS - D.S.T.

SC DIRECTOR SPECIAL
TROOPS D.S.T. SRL,
NR. 80A, COMUNA
PLOPU, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT
NISIPOASA, ROMANIA

SC DIRECTOR SPECIAL 01/2016
TROOPS D.S.T.
SRL, STR.SIRET,
NR.1, CAMERA NR.4,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2016
01648
181209

CORINA POPESCU
LAW OFFICE DARING
ADVOCACY
.SINCE 2000.

CABINET DE AVOCAT
CORINA-RUXANDRA
POPESCU, B-DUL
CAROL I NR. 23, SC. 1,
ET. 3, AP. 11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CABINET DE AVOCAT
CORINA-RUXANDRA
POPESCU, STR.
TRIFOI NR. 6, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2022

M 2018
00296
154554

BMO GUARD

SC B.M.O. GUARD
SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI NR. 40A,
JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

SC B.M.O. GUARD
SRL, STR. CUZA VODĂ
NR. 9A, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

05/2018

M 2018
04353
159311

SINGLE MALT SOCIETY BELLES MARKS LTD,
ESTABLISHED 2017
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

M 2018
05430

Aldis SALAM VIENEZ
gustul mezelurilor
româneşti de calitate!

SC ALDIS SRL, STR.
GENERAL COSTICĂ
ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

SC ALDIS SRL,
STRADA INGINER
GEORGE NAGHI, NR.1,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

M 2018
05431

SALAM VIENEZ

SC ALDIS SRL, STR.
GENERAL COSTICĂ
ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

SC ALDIS SRL,
STRADA INGINER
GEORGE NAGHI, NR.1,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

577

BELLES MARKS
02/2019
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU
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M 2018
05432

SALAM VIENEZ

SC ALDIS SRL, STR.
GENERAL COSTICĂ
ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

ALDIS SRL, STR.
INGINER GEORGE
NAGHI NR. 1, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

M 2018
05433
181113

Campis Salam Elveţian
PRODUS USCAT
AFUMAT

SC ALDIS SRL, STR.
GENERAL COSTICĂ
ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

SC ALDIS SRL,
STRADA INGINER
GEORGE NAGHI, NR.1,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

M 2020
01492

GORJ Online

SCAUNASU ALINAMARIA, STR. UNIRII, NR.
2, BL. 2, SC.1 ET. 7, AP.
25, TÂRGU JIU, JUD.
GORJ, GORJ, ROMANIA

SCAUNASU ALINAMARIA, STRADA
LT.COL.DUMITRU
PETRESCU, NR.15,
BL.15, SC.3, ET.4, AP.9,
TÂRGU JIU, JUD. GORJ,
GORJ, ROMANIA

M 2021
03673
177918

VUTCĂ
BRÂNCOVENEASCĂ

BELLES MARKS LTD,
STR. DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
12/2021
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2021
05960
179342

ALEXANDRION
BELLES MARKS LTD,
FLAVOUR COLLECTION STR. DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
CIPRU

BELLES MARKS
02/2022
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2022
00811

Carpathian Single Malt - BELLES MARKS LTD,
Cu mândrie,
STR. DRAMAS 12, 1ST &
din România
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

M 2022
00818

Domeniile Alexandrion
Rhein 1892

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
STR. DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
CIPRU

578
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003188 IMLAR
016266

Cedent

Cesionar

BOPI

Coatings Foreign IP
Co. LLC, C/O THE
CORPORATION
TRUST COMPANY,
CORPORATION TRUST
CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

Axalta Coating Systems
GmbH, UFERSTR. 90,
4057 BASEL, BASEL,
ELVEȚIA

10/1993

022302 RYTMONORM
021102

GERD PETIK, VIA
COLLINA 43, ASCONA,
6612, ELVEȚIA

BGP Products Operation
GmbH, TURMSTRASSE
24, STEINHAUSEN 6312,
ELVEȚIA

04/1994

026272 ADORAMA
017560

SC ADORAMA SRL,
STR. BIBESCU VODA
NR.2, BL. P 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA

NIFINCO INTERNATIONAL 09/1995
S.R.L., STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2000 IMRON
00049
040561

Axalta Coating Systems
Coatings Foreign IP
GmbH, UFERSTR. 90,
Co. LLC, C/O THE
CORPORATION
4057, BASEL, ELVEȚIA
TRUST COMPANY,
CORPORATION TRUST
CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON,
19801, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/2000

M 2000 CENTARI
00050
040562

Coatings Foreign IP
Axalta Coating Systems
Co. LLC, C/O THE
GmbH, UFERSTR. 90,
CORPORATION
4057, BASEL, ELVEȚIA
TRUST COMPANY,
CORPORATION TRUST
CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON,
19801, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/2000

M 2000 CROMAX
00101
040881

Axalta Coating Systems
Coatings Foreign IP
GmbH, UFERSTR. 90,
Co. LLC, C/O THE
CORPORATION
4057, BASEL, ELVEȚIA
TRUST COMPANY,
CORPORATION TRUST
CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON,
19801, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/2000

583
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M 2000 VALUESHADE
00103
040901

Coatings Foreign IP
Axalta Coating Systems
Co. LLC, C/O THE
GmbH, UFERSTR. 90,
CORPORATION
4057, BASEL, ELVEȚIA
TRUST COMPANY,
CORPORATION TRUST
CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON,
19801, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2000 EUROM CHROM
02378
042591

SC EUROM CHROM
SRL, B-DUL REGINA
ELISABETA, NR.63,
PARTER, SECTORUL 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2001 LIPTON SUN TEA
01295
046074

UNILEVER IP HOLDINGS
B.V., WEENA 455,
3013, AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

M 2003 MULTIMIX
01476
057797

Axalta Coating Systems
Coatings Foreign IP
GmbH, UFERSTR. 90,
Co. LLC, C/O THE
CORPORATION
4057, BASEL, ELVEȚIA
TRUST COMPANY,
CORPORATION TRUST
CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON,
19801, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/2004

M 2004 ALESTA
06207
061639

Coatings Foreign IP
Axalta Coating Systems
Co. LLC, C/O THE
GmbH, UFERSTR. 90,
CORPORATION
4057, BASEL, ELVEȚIA
TRUST COMPANY,
CORPORATION TRUST
CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON,
19801, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/2004

M 2004 MANCHESTER
09675
068711

JAMAL ABDUL NASSER
MAHMOOD AL MAHAMID,
P.O. BOX, DUBAI, 81450,
EMIRATELE ARABE UNITE

584

11/2000

SC EUROM CHROM
04/2001
SRL, B-DUL REGINA
ELISABETA, NR.63,
PARTER, SECTORUL 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
WM DESIGNER CONCEPT
STORE S.R.L., B-DUL
REGINA ELISABETA,
NR.63, PARTER, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA
ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS,
AL ROTTERDAM,
TARILE DEJOS

11/2001

J.S.S. TOBACCO LTD,
01/2006
SUITE 404, ALBANY
HOUSE, 324/326 REGENT
STREET, LONDON, W1B
3HH, GB.UK, MAREA
BRITANIE
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M 2009 FIORELLI
00765
100620

Cedent

Cesionar

BOPI

GBG Europe Footwear &
Accessories Limited, 5TH
FLOOR WESTWORKS,
WHITE CITY PLACE,
195 WOOD LANE,
LONDON, W12 7FQ,
GB.UK, MAREA BRITANIE

CENTRIC BRANDS
05/2009
INTERNATIONAL
EUROPE LIMITED,
CAPITAL BUILDING,
TYNDALL STREET,
WALES, CARDIFF, MAREA
BRITANIE

M 2010 ALIRA
04760
109832

SC WINERO SRL, STR.
RONDA, NR. 2B, CAM.
2, ET. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ALIRA GRAND VINS SRL, 10/2010
STRADA PRINCIPALĂ,
NR.41, SAT ALIMAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2011 KING AROMA
08941
177996

URECHE DANIELA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR
NR. 313, BL. B3, SC. 2,
ET. 3, AP. 49, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

URECHE DANUT
12/2021
GEORGEL, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR.
313, BL. B3, SC. 2, ET.
3, AP. 49, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

M 2012 MEZE
07111
124546

KIRDI EMRE, STR.
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP. 001,
SAT ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

LOFT TOWERS SRL, STR. 06/2013
URANUS NR. 138, BL.
1, ET. P, AP. 2, CAM. 40,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2012 la Migdali
07436
139625

CORINA-MIRELA
SCHEUŞAN , STRADA
MATEI BASARAB
NR. 33A, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
SCHEUSAN CORNELIULAURENŢIU, STRADA
MATEI BASARAB NR.
33A, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

S.C. DOMENIILE LA
12/2015
MIGDALI S.R.L., COMUNA
CĂLUGĂRENI, STR.LA
MIGDALI, NR.1, CORP C7,
SAT VALEA SCHEILOR,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2015 ideall.ro PENTRU
04518 TINE. PENTRU
139768 CASA TA

SC IDEAL TECH
SRL, STR. SG. MAJ.
TOPLICEANU VASILE
NR. 16, BL. P42A, SC. 3,
ET. 7, AP. 84, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ALL ONLINE TECH S.R.L., 12/2015
STRADA CONSTANTIN
CARACAȘ, NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2018 Pâine Câmpenească
05423
158903

SAPTE SPICE S.A.,
STR. TIMIS NR. 22,
JUDEŢ VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

585

TREI BRUTARI S.R.L.,
STR. LAMINORULUI,
NR. 56 A, JUDETUL
DAMBOVITA,
TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

01/2019
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M 2018 erp SCEPTRUM
06504 cloud business
159500 control

Cedent

EMIL GALL, STRADA
IOAN V. SOCEC,
NR.27, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

Cesionar

SMART ID DYNAMICS
SA, STR. SIRIULUI NR.
36-40, ET. II, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BOPI

03/2019

M 2019 ALIRA ALIZEE
08200
166867

SC WINERO SRL, STR.
RONDA NR.2B, CAM.
2, ET. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

ALIRA GRAND VINS SRL, 05/2020
STRADA PRINCIPALĂ,
NR.41, SAT ALIMAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2020 GORJ Online
01492

SCAUNASU ALINAMARIA, STRADA
LT.COL.DUMITRU
PETRESCU, NR.15,
BL.15, SC.3, ET.4,
AP.9, TÂRGU JIU, JUD.
GORJ, GORJ, ROMANIA

Mihai George Tonca,
STRADA 11 IUNIE 1848,
NR.102, SC.2, ET.3,
AP.22, TÎRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

M 2020 ALIRA ALIENTO
05217
173125

WINERO SRL, STR.
RONDA NR. 2B, CAM.
2, ET. 2, SECTOR
2 , BUCURESTI,
024106, ROMANIA

ALIRA GRAND VINS SRL, 06/2021
STRADA PRINCIPALĂ,
NR.41, SAT ALIMAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2020 ALIRA FLAMMA
05218 PREMIUM
173127

WINERO S.R.L.,
STR. RONDA NR. 2B,
CAM.2, ET.2, SECTOR
2, BUCURESTI,
024106, ROMANIA

ALIRA GRAND VINS SRL, 06/2021
STRADA PRINCIPALĂ,
NR.41, SAT ALIMAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2020 ALIRA FLAMMA
05219 CHARME
172039

WINERO S.R.L.,
STR. RONDA NR. 2B,
CAM.2, ET.2, SECTOR
2, BUCURESTI,
024106, ROMANIA

ALIRA GRAND VINS SRL, 04/2021
STRADA PRINCIPALĂ,
NR.41, SAT ALIMAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2020 U UNDERLINE
06900
174284

SC AV SOUND COMPANY
SRL, STR. ACVILA NR. 41,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050862, ROMANIA

UNDERLINE TECH
08/2021
COMPANY S.R.L., STR.
BIRUINŢEI NR. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2021 RO CONCEPT
05615 ZENIT
179410

ZENIT CAR WASH SRL,
SAT PĂULIȘ, NR. 677,
JUDETUL ARAD, COMUNA
PĂULIȘ, ARAD, ROMANIA

Amalia Marcoci, STRADA 02/2022
DREPTĂȚII, NR.21-23,
ET.3, AP.26, ARAD, ARAD,
ROMANIA
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MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
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Fuziuni
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi și adresă

Titular nou și adresă

BOPI

027545 CECLOR
019783

ACTAVIS GROUP ehf,
REYKJAVIKURVEGI 76-78,
220 HAFNARFJOROUR,
ISLANDA

Actavis Group ehf.,
01/1993
REYKJAVIKURVEGI 76-78,
220 HAFNARFJORDUR,
ISLANDA

027545 CECLOR
019783

Actavis Group ehf.,
REYKJAVIKURVEGI 76-78,
220 HAFNARFJORDUR,
ISLANDA

Actavis Group ehf.,
01/1993
REYKJAVIKURVEGI 76-78,
220 HAFNARFJORDUR,
ISLANDA

M 2003 COVRIGI
02299 DE BUZĂU
056006

BOROMIR PROD SA, STR. BOROMIR IND S.R.L.,
ŞANTIERULUI NR. 37, STR. TÂRGULUI NR. 2,
BUZĂU, 5100, ROMANIA RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

01/2004

M 2008 BOROMIR
05225 PASTELE GIANI
097356

SC BOROMIR PROD
SA BUZĂU, STR.
ŞANTIERULUI NR.
34, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

BOROMIR IND S.R.L.,
STR. TÂRGULUI NR. 2,
RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

M 2016 Presto !
04629
145891

Quints LLC, FOULK
ROAD 103, SUITE
202, WILMINGTON,
DE 19803, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/2016
Amazon Technologies,
Inc., 410 TERRY AVENUE
NORTH, SEATTLE
WASHINGTON, 98109,
STATELE UNITE
ALE AMERICII
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MODIFICĂRI ȘI TRANSMITERI
DE DREPTURI - LICENȚE
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Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor
Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

M 2006 09867/ FC PETROLUL
080417 PLOIESTI

M 2006 09869/ FC PETROLUL
080419 PLOIEŞTI 1924

M 2006 10057/ FOTBAL CLUB
079064 PETROLUL

M 2007 02960/ PETROLUL
084673 PLOIEŞTI

Titularul mărcii și adresa
MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
PIAȚA EROILOR, NR.1A,
PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI, PIAȚA
EROILOR, NR.1A, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI,
PIAȚA EROILOR, NR.1A,
PLOIEŞTI, ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI, PIAȚA
EROILOR, NR.1A, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PLOIEŞTI, ROMANIA

Licențiatul și adresa

Durata
licenței

Felul licenței

ASOCIATIA CLUBUL
16/12/2021- Exclusivă
SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
16/12/2023
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
ASOCIATIA CLUBUL
16/12/2021- Exclusivă
SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
16/12/2023
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
ASOCIATIA CLUBUL
16/12/2021- Exclusivă
SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
16/12/2023
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
ASOCIATIA CLUBUL
16/12/2021- Exclusivă
SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
16/12/2023
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
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Obiectul
licenței
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Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa

Licențiatul și adresa

Durata
licenței

Felul licenței

M 2007 06696/ PETROLUL 52
087077

MUNICIPIUL PLOIEŞTI, PIAȚA
EROILOR, NR.1A, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PLOIEŞTI, ROMANIA

ASOCIATIA CLUBUL
16/12/2021- Exclusivă
SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
16/12/2023
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2007 06697/ PETROLUL 95
087078

MUNICIPIUL PLOIEŞTI, PIAȚA
EROILOR, NR.1A, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PLOIEŞTI, ROMANIA

ASOCIATIA CLUBUL
16/12/2021- Exclusivă
SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
16/12/2023
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2004 08840/ FANATIK
066471

NEAMŢU EDUARD - IONUŢ,
STR. VICTORIEI NR. 99,
COMUNA 1 DECEMBRIE,
JUDEŢUL ILFOV, SAT 1
DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

FANATIK MEDIA SRL, ȘOS.
DUDEȘTI-PANTELIMON NR. 1-3,
CORP B, PARTER, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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03/01/2022- Exclusivă
03/01/2024

Obiectul
licenței

LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL
AL MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul cererii

110077 M 2009 00789/
06/02/2009

Creditor

ERSTE GROUP BANK, AM BELVEDERE, NR.1,VIENA, 1100,
AUSTRIA

597

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

048229(2R)

10/09/2031

9, 16, Korn Ferry (US)
35, 41

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

048228(2R)

10/09/2031

9, 16, Korn Ferry (US)
35, 41

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

046074(3R)

22/03/2031

30

UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

ROMINVENT S.A.

142513(R)

01/09/2031

35

OSC CENTER SA

SC INTELECT SRL

120880(R)

10/05/2032

36, 45 FONDUL DE GARANTARE A
SC APPELLO BRANDS SRL
DREPTURILOR DIN SISTEMUL
DE PENSII PRIVATE

049185(2R)

25/01/2032

33

126872(R)

06/11/2032

35, 41, RIMOBI INVESTMENTS SA
43

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

125755(R)

28/11/2032

18, 25 CARESTA BAGS SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

120136(R)

15/02/2032

9

120286(2R)

10/04/2042

41, 42 FACULTATEA DE
ANTREPRENORIAT,
INGINERIA ȘI
MANAGEMENTUL
AFACERILOR (F.A.I.M.A.)

APPELLO BRANDS SRL

122640(R)

27/08/2032

30, 35 ALPIN 57 LUX S.A.

CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA

121379(R)

12/04/2032

41

121336(R)

16/05/2032

29, 42 SC SLANIC MUSCEL
SC KEYPI AGENTIE
AGROINDUSTRIAL COMPLEX DE PROPRIETATE
SRL
INTELECTUALA SRL

123422(R)

29/06/2032

30, 35, SC PANITRANS SRL
39

119860(R)

13/01/2032

28, 35, IOANA MACOVEICIUC
41

123442(R)

04/09/2032

35, 36, SC NIRO INVESTMENT SA
41, 43

TRIDENT BUSINESS SRL

SC PERFECT CENTURY SRL

ASOCIATIA PENTRU TINERET
BUZAU 2010 ONG
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RODALL S.R.L.

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

123275(R)

03/09/2032

35, 36, SC NIRO INVESTMENT SA
37, 39,
40, 41,
43, 45

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

121310(R)

07/05/2032

29

THE FAMILY BUTCHERS
ROMANIA S.R.L.

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

049860(2R)

19/03/2032

5

INDIVIOR UK LIMITED

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL

049859(2R)

19/03/2032

5

INDIVIOR UK LIMITED

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL

120936(R)

23/05/2032

5

ZENTIVA GROUP A.S.

RATZA & RATZA SRL

121550(R)

08/05/2032

33, 35, GEORGE IVANESCU
39

147406(R)

22/05/2032

35, 41 SC KENNER DISTRIBUTION
SRL

121614(R)

15/05/2032

19, 20, CADAR VICTORIA
21, 24, MARGARETA
27, 35,
39

135020(R)

12/09/2032

45

152319(R)

16/05/2032

18, 24, SC EUPHORIA FASHION SRL
25, 26

122389(R)

02/07/2032

35, 42 SC IDEAL TECH SRL

052294(2R)

09/05/2032

10

PHARMACIA & UPJOHN
COMPANY LLC

Ratza si ratza SRL

007812(5R)

06/10/2032

9

CAMERON INTERNATIONAL
CORPORATION

SC PETOSEVIC SRL

120150(R)

01/03/2032

43

LOFT TOWERS SRL

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ”LAZĂR ELENA”

120149(R)

01/03/2032

43

LOFT TOWERS SRL

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ”LAZĂR ELENA”

120750(R)

03/04/2032

35

SC YU HAI YANG IMPEX SRL

120749(R)

03/04/2032

35

SC YU HAI YANG IMPEX SRL

051823(2R)

09/05/2032

9

GP GLOBAL MARKETING
CORPORATION

RATZA & RATZA SRL

122782(R)

15/05/2032

35

SC MARTENS SA

CABINET MARILENA
COMĂNESCU

S.C. NOMENIUS S.R.L.

SC CERBER PROTECTIE SI
PAZA SRL

602
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

017560(3R)

31/01/2032

9, 19,
20

SC ADORAMA SRL

018940(3R)

11/06/2032

3

The Procter & Gamble Company RATZA & RATZA SRL

019802(3R)

21/08/2032

32

THE COCA-COLA COMPANY

052484(2R)

05/06/2032

4, 6, 9, SC ICCO SRL
10, 11,
12, 13,
19, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 42,
44

CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN

123421(R)

29/06/2032

30, 35, SC PANITRANS SRL
39

RODALL S.R.L.

096557(2R)

17/05/2032

32

RATZA & RATZA

121303(R)

11/05/2032

29, 35 CAROLI FOODS GROUP SRL

121608(R)

09/05/2032

29, 35 CAROLI FOODS GROUP SRL

132232(R)

26/10/2032

35, 39, DENISA - LOREDANA
43
PETRACHE
ANDI- NICOLAI PETRACHE

121609(R)

11/05/2032

29, 35 CAROLI FOODS GROUP SRL

EXPORTACIONES ARANDA,
S.L.

603

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ SRL

7. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE

RETRAGERI

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului
Nr. depozit
M 2022 04406

Dată depozit
27/06/2022

M 2021 08375

Nr. marcă

Denumire Marcă
EURO JOBS

Nume titular
EURO JOBS SRL,
STR. LIVEZENI, NR.
3, JUD. HUNEDOARA,
PETROŞANI,
HUNEDOARA,
ROMANIA

22/11/2021

1 UNIFY

BRILLO INVESTE
S.R.L, SOS. FABRICA
DE GLUCOZA,
NR.9B,, CAMERA 5
IN SUPRAFATA DE
13.47 MP, BLOC B,
SCARA A. ETAJ 1,
AP.102, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 01760

10/03/2022

BODY ODYSSEY

NICULESCU
FLORENTINA, B-DUL
UVERTURII NR. 91,
BL. P21, SC. 3, ET.
4, AP. 132, SECTOR
6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 02077

12/04/2022

ESUSHI ENJOY LIFE? ESUSHI TEAM SRL,
ENJOY SUSHI!
STR. ALEXANDRU
LAPUSNEANU NR.
185A, SECRETARIAT,
ET. 1, JUDETUL
CONSTANTA,
CONSTANTA,
CONSTANȚA,
ROMANIA

M 2022 01465

24/02/2022

IPIP

IPIP SA, STR.
LIBERTATII NR. 6A,
JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2021 07660

22/10/2021

SPARTAN sport

S.C. IT MARKET
S.R.L., BULEVARDUL
DECEBAL NR.1, BL.
H2, SCARA 2, ET
5, AP.51, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 09161

22/12/2021

LUMIA

JT INTERNATIONAL
SA, 8 RUE KAZEM
RADJAVI, GENEVA,
1202, ELVEȚIA

182048

609

Clase
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Nr. depozit
M 2022 04573

Dată depozit
05/07/2022

M 2022 04574

Nr. marcă

Denumire Marcă
ATRIUM MALL

Nume titular
Clase
PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT
SRL, STR. BARBU
VACARESCU, NR. 201,
ET. 8, 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 077190,
ROMANIA

05/07/2022

ATRIUM MALL

PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT
SRL, BD. BARBU
VACARESCU, NR. 201,
ET. 8, 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

M 2022 04575

05/07/2022

ATRIUM MALL

PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT
SRL, BD. BARBU
VACARESCU, NR. 201,
ET. 8, 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

M 2022 04576

05/07/2022

ATRIUM MALL

PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT
SRL, BD. BARBU
VACARESCU, NR. 201,
ET. 8, 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA
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LIMITĂRI LA CERERE
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

M 2006 07974 / NESTOR NESTOR
078292
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN - CONSILIERE
IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

Nume titular

AGROALIM DISTRIBUTION
SRL

BOPI prima
publicare

03/2007

613

Clasificare după limitare

Observatii

16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee,
plăcuțe pentru mașimfe de tipărit adrese, mașini
pentru imprimare de adrese, benzi adezive
pentru papetărie sau menaj, dozatoare de
bandă adezivă (consumabile de birou), panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie) acuarele,
machete arhitecturale, table aritmetice, palete
de acuarele pentru artiști (acuarele), atlase,
plase conice din hârtie, saci (pungi, plicuri)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru microunde, saci de gunoi din hârtie sau
plastic, bile pentru pixuri cu rolă, bavete din
hârtie, agrafe de capsat hârtii, benzi de legătură
(legarea cărților), mostre biologice folosite în
microscopie (materiale didactice), table de
scris, sugative, șabloane, aparate și mașini
pentru legătorii (echipamente de birou), țesături
pentru legătorii, cordoane pentru legătorii,
material pentru legarea cărților, suporturi pentru
cărți, broșuri, semne de cărți, cărți, învelitori

16 - modificată
29 - modificată
30 - modificată
31 - modificată
32 - modificată
33 - modificată
35 - modificată
39 - modificată
43 - modificată
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

pentru sticle din carton sau hârtie, ambajale
pentru sticle din carton sau hârtie, funde din
hârtie, cutii pentru stilouri, cutii din carton sau
hârtie, materiale de ambalat cu bule, calendare,
pânze pentru pictură, hârtie carbon, articole
din carton, tuburi din carton carduri, carcasă
pentru stampile (sigilii), cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, cretă pentru
marcare, creioane de cărbune, suporturi pentru
carnete de cecuri, cromoiitografii, benzi pentru
trabuce, planșete cu clame, agrafe pentru birou,
agrafe pentru bani, filtre din hârtie pentru cafea,
compasuri pentru desen, culegeri, panglici
de cerneală pentru imprimante de computer,
benzi și carduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor computerizate, hârtie de copiator
(papetărie), pastă corectoare (articole de birou),
cerneală corectoare (heliografie), învelitoare
din hârtie pentru ghivecele de flori, coperte
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante neelectrice pentru cârduri de
credit, cuțite pentru hârtie (articole de birou),
diagrame, dozatoare de bandă adezivă (articole
de birou), dosare pentru documente (papetărie),
dispozitive de laminare ca articole de birou,
huse pentru sertare, din hârtie, parfumate
sau nu, planșe pentru desen, instrumente
pentru desen, materiale pentru desen, păduri
de desenat, stilouri de desen, piuneze, seturi
de desen, echere pentru desen, echere în t
pentru desen, dispozitive de copiere, foi cu
cerneală pentru dispozitive de copiere, șevalete
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pentru pictori, benzi elastice pentru birouri,
hârtie pentru electrocardiograf, șabloane de
broderie, plăci de gravură, gravuri, dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birouri, plicuri
(papetărie), radiere pentru tabla de scris,
produse de radiere, șabloane pentru / ștergere,
ace pentru gravare, prosoape din hârtie pentru
față, figurine (statuete) din papier mache (pastă
de hârtie), dosare (articole de birou), rolă de
folie din plastic pentru, paletizare, hârtie de
filtru, materiale filtrante (hârtie), filtre din hârtie
pentru cafea, degetare (articole de birou),
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
bibliorafturi pentru hârtii, forme, imprimate,
stilouri cu cerneală, aparate de francate pentru
birou (ștanțare mașini), florare, saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărți geografice, globuri
pământești, lipici pentru papetărie sau menaj,
reprezentări grafice, reproduceri grafice,
felicitări, țesătură gumată pentru papetărie,
bandă gumată (papetărie), gume (adezivi)
pentru papetărie sau menaj, aparate pentru
etichetare manuală, manuale, șervețele din
hârtie, suporturi pentru mâini pentru pictori,
specimene de manuscris pentru copiere, cutii de
pălării din carton, hectografe, secțiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
carnete de cecuri, suporturi pentru ștampile
(sigilii), suporturi de pașapoarte, trafalete, hârtie
igienică, imprimante neelectrice pentru cârduri
de credit, cârduri pentru index (papetărie),
indexuri, tușuri, cerneală, bețe pentru cerneală,
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pietre pentru cerneală (rezervoare de cerneală),
tușiere, panglici impregnate cu tuș, panglici
impregnate cu tuș pentru imprimantele de
computer, foi imprimate cu tuș pentru aparatele
de reproducere a documentelor, foi impregnate
cu tuș pentru aparate de duplicare, călimare,
cuțite pentru hârtie (articole de birou), etichete,
altele decât din material textil, aparate pentru
laminat documente, pentru birouri, registru
principal (cărți), tăvi pentru scrisori, litere
(caractere), pietre litografice, lucrări litografice
de artă, litografe, hârtie luminiscentă, reviste
(publicație periodică), copii multiplicate
(papetărie), cretă de marcare, suporturi pentru
pahare de bere, pungi pentru microunde,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști),
materiale de modelare, pastă de modelat,
ceară de modelat, cu excepția celei de uz
dentar, machete arhitecturale, dispozitive pentru
umezirea suprafețelor gumate (articole de
birou), dispozitive de umezite (articole de birou),
mulaje pentru plastilină (materiale pentru artiști),
cleme pentru bani, aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări muzicale, șervețele de
hârtie pentru demachiere, șervețele de hârtie
pentru masă, ziare, penițe, penițe din aur,
aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de anulare, perforatoare de birou,
articole de birou, cu excepția mobilei, oleografe,
materiale de ambalat fabricate din amidon,
hârtie de ambalat, carnete (papetărie), carnete
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de scris, cutii de acuarele (articole folosite în
școală), pensule pentru pictură, tablouri (picturi)
cu sau fără rame, pantografe (instrumente
de desen), hârtie pentru electrocardiograf,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, cuțite
pentru hârtie (cuttere) (articole pentru birou),
panglici din hârtie, foi de hârtie (papetărie),
benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor computerizate, hârtie cerată,
greutăți pentru hârtie, hârtie pergament,
suporturi de pașapoarte, paste pentru papetărie
sau menaj, șabloane pentru croitorie, cutii de
stilouri, agrafe de stilouri, materiale pentru
ștergerea stilourilor, suporturi de creioane,
suporturi de creioane de grafit, creioane de
grafit, ascuțitori electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri
(articole de birou), cârduri perforate pentru
mașini de tricotat tip jacquard, publicații
periodice, gravuri fotografice, rame de fotografii,
aparate pentru montarea fotografiilor, fotografii/
imprimate, pancarte din carton sau hârtie,
naproane din hârtie, rolă de folie din plastic,
extensibilă pentru paletizare, folie din plastic
pentru ambalare, materiale plastice pentru
modelare, plăcuțe cu adrese pentru mașini de
adresare, portrete, timbre de corespondență,
cărți poștale, postere, tipărituri (gravuri),
publicații imprimate, orare imprimate, așternuturi
pentru imprimante, altele decât din material
textile, reglet pentru tipografi, forme de tipar,
seturi portabile de imprimare (articole de birou),
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caractere de tipografie, prospecte, perforatoare
(articole de birou), hârtie pentru radiografii,
reproduceri grafice, panglici din hârtie, role
pentru mașinile de scris, trafalete, produse de
radiere, linii de desen, palete pentru acuarele,
pentru artiști, articole pentru școală (papetărie)
albume, radiere pentru birouri, compuși de
etanșare pentru papetărie, mașinide lipit pentru
birouri, sigilii (ștampile), pecete de sigiliu, ceară
de sigilare, benzi autoadezive pentru papetărie
sau menaj, foi din celuloză reciclată pentru
ambalare, șabloane de ștergere (scuturi), sigilii
din hârtie, plăci cu denumiri de firme din carton
sau hârtie, folie de argint, condeie de ardezie,
cărți de cântece, bobine pentru panglicile
impregnate cu tuș, echere de desen, tușiere
pentru ștampile, suporturi pentru ștampile,
suporturi pentru creioane și stilouri, prese de
capsare (articole de biroii), material de ambalat
făcut din amidon, papetărie, steatit (creta
croitorului), litere din oțel, stilouri din oțel, cutii
de matrițe, plăci de matrițe, matrițe, șabloane
(papetărie), abțibiluri (papetărie), garnituri
de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
globuri pământești, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, pânză de calc, ace de punctare pentru
desen, hârtie de calc, șabloane de copiere,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, tipare de
transport (decalcomanie), hârtie transparentă
(papetărie), tăvi pentru sortarea și numărarea
banilor, tuburi din carton, caractere (numerale
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și litere), taste pentru mașina de scris, panglici
pentru mașina de scris, mașini de scris electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, panou din
filtre de celuloză (papetărie), hârtie din filtre de
celuloză, hârtie de ambalat, benzi de fixarea
instrumentelor de scris, radiere pentru tabla de
scris, pensule de scris, seturi de scris, casete
pentru scris (papetărie), instrumente de scris
(seturi), materiale de scris, cărți de scris sau
colorat, suporturi pentru fixarea instrumentelor
de scris, hârtie de scris, tăblițe de scris,
tablete de scris, hârtie xuan pentru caligrafie
și picturi chinezești, plăcuțe pentru mașimfe
de tipărit adrese, mașini pentru imprimare
de adrese, benzi adezive pentru papetărie
sau menaj, dozatoare de bandă adezivă
(consumabile de birou), panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, invitații
(papetărie) acuarele, machete arhitecturale,
table aritmetice, palete de acuarele pentru artiști
(acuarele), atlase, plase conice din hârtie, saci
(pungi, plicuri) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru microunde, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, bile pentru pixuri
cu rolă, bavete din hârtie, agrafe de capsat
hârtii, benzi de legătură (legarea cărților), mostre
biologice folosite în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, șabloane,
aparate și mașini pentru legătorii (echipamente
de birou), țesături pentru legătorii, cordoane
pentru legătorii, material pentru legarea cărților,
suporturi pentru cărți, broșuri, semne de cărți,
619

Observatii

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

cărți, învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
ambajale pentru sticle din carton sau hârtie,
funde din hârtie, cutii pentru stilouri, cutii din
carton sau hârtie, materiale de ambalat cu bule,
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
articole din carton, tuburi din carton carduri,
carcasă pentru stampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, cretă pentru
marcare, creioane de cărbune, suporturi pentru
carnete de cecuri, cromoiitografii, benzi pentru
trabuce, planșete cu clame, agrafe pentru birou,
agrafe pentru bani, filtre din hârtie pentru cafea,
compasnri pentru desen, culegeri, panglici
de cerneală pentru imprimante de computer,
benzi și carduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor computerizate, hârtie de copiator
(papetărie), pastă corectoare (articole de birou),
cerneală corectoare (heliografie), învelitoare
din hârtie pentru ghivecele de flori, coperte
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante neelectrice pentru cârduri de
credit, cuțite pentru hârtie (articole de birou),
diagrame, dozatoare de bandă adezivă (articole
de birou), dosare pentru documente (papetărie),
dispozitive de laminare ca articole de birou,
huse pentru sertare, din hârtie, parfumate
sau nu, planșe pentru desen, instrumente
pentru desen, materiale pentru desen, păduri
de desenat, stilouri de desen, piuneze, seturi
de desen, echere pentru desen, echere în t
pentru desen, dispozitive de copiere, foi cu
cerneală pentru dispozitive de copiere, șevalete
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pentru pictori, benzi elastice pentru birouri,
hârtie pentru electrocardiograf, șabloane de
broderie, plăci de gravură, gravuri, dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birouri, plicuri
(papetărie), radiere pentru tabla de scris,
produse de radiere, șabloane pentru / ștergere,
ace pentru gravare, prosoape din hârtie pentru
față, figurine (statuete) din papier mache (pastă
de hârtie), dosare (articole de birou), rolă de
folie din plastic pentru, paletizare, hârtie de
filtru, materiale filtrante (hârtie), filtre din hârtie
pentru cafea, degetare (articole de birou),
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
bibliorafturi pentru hârtii, forme, imprimate,
stilouri cu cerneală, aparate de francate pentru
birou (ștanțare mașini), florare, saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărți geografice, globuri
pământești, lipici pentru papetărie sau menaj,
reprezentări grafice, reproduceri grafice,
felicitări, țesătură gumată pentru papetărie,
bandă gumată (papetărie), gume (adezivi)
pentru papetărie sau menaj, aparate pentru
etichetare manuală, manuale, șervețele din
hârtie, suporturi pentru mâini pentru pictori,
specimene de manuscris pentru copiere, cutii de
pălării din carton, hectografe, secțiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
carnete de cecuri, suporturi pentru ștampile
(sigilii), suporturi de pașapoarte, trafalete, hârtie
igienică, imprimante neelectrice pentru cârduri
de credit, cârduri pentru index (papetărie),
indexuri, tușuri, cerneală, bețe pentru cerneală,
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pietre pentru cerneală (rezervoare de cerneală),
tușiere, panglici impregnate cu tuș, panglici
impregnate cu tuș pentru imprimantele de
computer, foi imprimate cu tuș pentru aparatele
de reproducere a documentelor, foi impregnate
cu tuș pentru aparate de duplicare, călimare,
cuțite pentru hârtie (articole de birou), etichete,
altele decât din material textil, aparate pentru
laminat documente, pentru birouri, registru
principal (cărți), tăvi pentru scrisori, litere
(caractere), pietre litografice, lucrări litografice
de artă, litografe, hârtie luminiscentă, reviste
(publicație periodică), copii multiplicate
(papetărie), cretă de marcare, suporturi pentru
pahare de bere, pungi pentru microunde,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști),
materiale de modelare, pastă de modelat,
ceară de modelat, cu excepția celei de uz
dentar, machete arhitecturale, dispozitive pentru
umezirea suprafețelor gumate (articole de
birou), dispozitive de umezite (articole de birou),
mulaje pentru plastilină (materiale pentru artiști),
cleme pentru bani, aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări muzicale, șervețele de
hârtie pentru demachiere, șervețele de hârtie
pentru masă, ziare, penițe, penițe din aur,
aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de anulare, perforatoare de birou,
articole de birou, cu excepția mobilei, oleografe,
materiale de ambalat fabricate din amidon,
hârtie de ambalat, carnete (papetărie), carnete
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de scris, cutii de acuarele (articole folosite în
școală), pensule pentru pictură, tablouri (picturi)
cu sau fără rame, pantografe (instrumente
de desen), hârtie pentru electrocardiograf,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, cuțite
pentru hârtie (cuttere) (articole pentru birou),
panglici din hârtie, foi de hârtie (papetărie),
benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor computerizate, hârtie cerată,
greutăți pentru hârtie, hârtie pergament,
suporturi de pașapoarte, paste pentru papetărie
sau menaj, șabloane pentru croitorie, cutii de
stilouri, agrafe de stilouri, materiale pentru
ștergerea stilourilor, suporturi de creioane,
suporturi de creioane de grafit, creioane de
grafit, ascuțitori electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri
(articole de birou), cârduri perforate pentru
mașini de tricotat tip jacquard, publicații
periodice, gravuri fotografice, rame de fotografii,
aparate pentru montarea fotografiilor, fotografii/
imprimate, pancarte din carton sau hârtie,
naproane din hârtie, rolă de folie din plastic,
extensibilă pentru paletizare, folie din plastic
pentru ambalare, materiale plastice pentru
modelare, plăcuțe cu adrese pentru mașini de
adresare, portrete, timbre de corespondență,
cărți poștale, postere, tipărituri (gravuri),
publicații imprimate, orare imprimate, așternuturi
pentru imprimante, altele decât din material
textile, reglet pentru tipografi, forme de tipar,
seturi portabile de imprimare (articole de birou),
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caractere de tipografie, prospecte, perforatoare
(articole de birou), hârtie pentru radiografii,
reproduceri grafice, panglici din hârtie, role
pentru mașinile de scris, trafalete, produse de
radiere, linii de desen, palete pentru acuarele,
pentru artiști, articole pentru școală (papetărie)
albume, radiere pentru birouri, compuși de
etanșare pentru papetărie, mașinide lipit pentru
birouri, sigilii (ștampile), pecete de sigiliu, ceară
de sigilare, benzi autoadezive pentru papetărie
sau menaj, foi din celuloză reciclată pentru
ambalare, șabloane de ștergere (scuturi), sigilii
din hârtie, plăci cu denumiri de firme din carton
sau hârtie, folie de argint, condeie de ardezie,
cărți de cântece, bobine pentru panglicile
impregnate cu tuș, echere de desen, tușiere
pentru ștampile, suporturi pentru ștampile,
suporturi pentru creioane și stilouri, prese de
capsare (articole de biroii), material de ambalat
făcut din amidon, papetărie, steatit (creta
croitorului), litere din oțel, stilouri din oțel, cutii
de matrițe, plăci de matrițe, matrițe, șabloane
(papetărie), abțibiluri (papetărie), garnituri
de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
globuri pământești, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, pânză de calc, ace de punctare pentru
desen, hârtie de calc, șabloane de copiere,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, tipare de
transport (decalcomanie), hârtie transparentă
(papetărie), tăvi pentru sortarea și numărarea
banilor, tuburi din carton, caractere (numerale
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și litere), taste pentru mașina de scris, panglici
pentru mașina de scris, mașini de scris electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, panou din
filtre de celuloză (papetărie), hârtie din filtre de
celuloză, hârtie de ambalat, benzi de fixarea
instrumentelor de scris, radiere pentru tabla de
scris, pensule de scris, seturi de scris, casete
pentru scris (papetărie), instrumente de scris
(seturi), materiale de scris, cărți de scris sau
colorat, suporturi pentru fixarea instrumentelor
de scris, hârtie de scris, tăblițe de scris, tablete
de scris, hârtie xuan pentru caligrafie și picturi
chinezești.
29 - Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.,
măduvă animală pentru hrană, șuncă, slănină,
bacon, cârnați de sânge, caviar, mezeluri, scoici
(nu vii), raci (nu vii), crustacee (nu vii), substanțe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
fileuri de pește, alimente preparate din pește,
vânat (nu viu), gelatină pentru mâncare, heringi,
untură pentru mâncare, ficat, pate de ficat,
homari (nu vii), conserve de came, came sărată,
scoici (moluște), cu excepția celor vii, midii
(nu vii), stridii (nu vii), porc, păsări de curte (nu
vii), creveți (nu vii), proteine pentru consumul
uman, somon, sardine, cârnați, cârnați în aluat,
languste, cu excepția celorvii, seu comestibil,
măruntaie, ton (cu excepția celor vii), măduvă
animală pentru hrană, șuncă, slănină, bacon,
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cârnați de sânge, caviar, mezeluri, scoici (nu
vii), raci (nu vii), crustacee (nu vii), substanțe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
fileuri de pește, alimente preparate din pește,
vânat (nu viu), gelatină pentru mâncare, heringi,
untură pentru mâncare, ficat, pate de ficat,
homari (nu vii), conserve de came, came sărată,
scoici (moluște), cu excepția celor vii, midii
(nu vii), stridii (nu vii), porc, păsări de curte (nu
vii), creveți (nu vii), proteine pentru consumul
uman, somon, sardine, cârnați, cârnați în aluat,
languste, cu excepția celorvii, seu comestibil,
măruntaie, ton (cu excepția celor vii).
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă,
lenibahar, dulciuri cu migdale, pastă de migdale,
semințe de anason stelat, preparate aromatice
alimentare, orz decojit (decorticat), orz măcinat,
clei de albine (propolis) pentru uz uman, băuturi
pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esențiale pentru băuturi, lianți pentru
înghețată (înghețată comestibilă), biscuiți,
turtă dulce, chifle de pâine, firimituri, pudră de
tort, torturi arome pentru torturi, altele decât
uleiurile esențiale, turte de orez, bomboane
mentol, caperetcârameie (bomboane), sare
din țelină, preparate pe bază de cereale, gumă
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de mestecat (nu pentru scopuri medicale),
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi pe bază de ciocolată, chowchow (condiment), dulciuri pentru decorarea
pomilor de crăciun, scorțișoară (condiment),
cuișoare (condiment), băuturi din cacao cu lapte,
băuturi din cafea cu lapte, arome de cafea,
preparate vegetale folosite ca substitute de
cafea, dulciuri, prăjiturele, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb, mălai, floricele de
porumb, porumb, copt, cuscus (griș de grâu),
biscuiți crocanți, înghețată, curry (condiment),
cremă din ouă și lapte, sosuri pentru salate,
esențe pentru alimente, cu excepția uleiurilor
eterice și uleiurilor esențiale, paste, alimente
făinoase, fermenți pentru paste, fulgi de ovăz,
arome, altele decât uleiurile esențiale, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
prăjituri, fondante (dulciuri), iaurt înghețat
(înghetață, dulciuri), jeleuri de fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, arpacaș
pentru alimentație umană, erci, pe bază
de lapte, pentru alimente, halva, batoane
de cereale bogate în proteine, miere, ovăz
decorticat, ceai cu gheață, gheață comestibilă,
infuzii, altele decât medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketchup (sos), ferment, lemn
dulce (dulciuri), macaroons (patiserie), fulgi
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de porumb, făină de porumb, porumb,copt,
biscuiți de malț, extract din malț alimentar,
malț pentru consum uman, maltoză, marțipan,
maioneză, plăcinte cu carne, agenți de frăgezire
a cărnii, de uz casnic, mentă pentru dulciuri,
melasă pentru alimente, musli, făină de muștar,
tăieței, nucșoară, fulgi de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, terci de ovăz, clătite, pastă din
boabe de soia (condiment), pateuri (produse
de patiserie), bomboane cu arahide piper,
biscuiți petit - beurre, plăcinte, făină de cartofi
alimentară, pudră de prăjituri, pudre pentru
înghețată praline, sare pentru conservarea
alimentelor, budinci, tarte, ravioli, prăjiturele
cu orez, gustări pe bază de orez, lăptișor de
matcă pentru consum uman, nu pentru scopuri
medicale, pesmet, șofran (asezonate), sare
pentru conservarea alimentelor, sandwichuri, lianți pentru cârnați, apă de mare pentru
gătit, produse de asezonare, griș, șerbeturi
(înghețată), gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de orez, pastă din boabe de soia
(condiment), făină de soia, sos de soia, rulouri,
amidon alimentar, băț de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frișcă, sushi, îndulcitori
naturali, tabbouleh, tacos, făină de tapioca
alimentară, tarte, agenți de îngroșate pentru
gătirea alimentelor, tortillas, turmeric alimentar,
vanilie (aromă), vanilină (substitut de vanilie),
gofre, iaurt înghețat (înghețată, dulciuri),
lenibahar, dulciuri cu migdale, pastă de migdale,
semințe de anason stelat, preparate aromatice
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alimentare, orz decojit (decorticat), orz măcinat,
clei de albine (propolis) pentru uz uman, băuturi
pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esențiale pentru băuturi, lianți pentru
înghețată (înghețată comestibilă), biscuiți,
turtă dulce, chifle de pâine, firimituri, pudră de
tort, torturi arome pentru torturi, altele decât
uleiurile esențiale, turte de orez, bomboane
mentol, caperetcârameie (bomboane), sare
din țelină, preparate pe bază de cereale, gumă
de mestecat (nu pentru scopuri medicale),
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi pe bază de ciocolată, chowchow (condiment), dulciuri pentru decorarea
pomilor de crăciun, scorțișoară (condiment),
cuișoare (condiment), băuturi din cacao cu lapte,
băuturi din cafea cu lapte, arome de cafea,
preparate vegetale folosite ca substitute de
cafea, dulciuri, prăjiturele, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb, mălai, floricele de
porumb, porumb, copt, cuscus (griș de grâu),
biscuiți crocanți, înghețată, curry (condiment),
cremă din ouă și lapte, sosuri pentru salate,
esențe pentru alimente, cu excepția uleiurilor
eterice și uleiurilor esențiale, paste, alimente
făinoase, fermenți pentru paste, fulgi de ovăz,
arome, altele decât uleiurile esențiale, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
prăjituri, fondante (dulciuri), iaurt înghețat
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(înghetață, dulciuri), jeleuri de fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, arpacaș
pentru alimentație umană, erci, pe bază
de lapte, pentru alimente, halva, batoane
de cereale bogate în proteine, miere, ovăz
decorticat, ceai cu gheață, gheață comestibilă,
infuzii, altele decât medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketchup (sos), ferment, lemn
dulce (dulciuri), macaroons (patiserie), fulgi
de porumb, făină de porumb, porumb,copt,
biscuiți de malț, extract din malț alimentar,
malț pentru consum uman, maltoză, marțipan,
maioneză, plăcinte cu carne, agenți de frăgezire
a cărnii, de uz casnic, mentă pentru dulciuri,
melasă pentru alimente, musli, făină de muștar,
tăieței, nucșoară, fulgi de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, terci de ovăz, clătite, pastă din
boabe de soia (condiment), pateuri (produse
de patiserie), bomboane cu arahide piper,
biscuiți petit - beurre, plăcinte, făină de cartofi
alimentară, pudră de prăjituri, pudre pentru
înghețată praline, sare pentru conservarea
alimentelor, budinci, tarte, ravioli, prăjiturele
cu orez, gustări pe bază de orez, lăptișor de
matcă pentru consum uman, nu pentru scopuri
medicale, pesmet, șofran (asezonate), sare
pentru conservarea alimentelor, sandwichuri, lianți pentru cârnați, apă de mare pentru
gătit, produse de asezonare, griș, șerbeturi
(înghețată), gustări pe bază de cereale, gustări
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pe bază de orez, pastă din boabe de soia
(condiment), făină de soia, sos de soia, rulouri,
amidon alimentar, băț de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frișcă, sushi, îndulcitori
naturali, tabbouleh, tacos, făină de tapioca
alimentară, tarte, agenți de îngroșate pentru
gătirea alimentelor, tortillas, turmeric alimentar,
vanilie (aromă), vanilină (substitut de vanilie),
gofre, iaurt înghețat (înghețată, dulciuri).
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ,
alge destinate consumului uman sau animal,
roșcove de chile pentru consum animal, migdale
(fructe), preparate pentru îngrășarea animalelor,
produse alimentare pentru animale, oxid de
calciu pentru furaje, produse pentru deșeuri
animale, obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, animale vii, animale de menajerie, nisip
aromat (litieră) pentru animale de companie,
resturi de trestie de zahăr în stare brută,
momeală de pescuit, vie, scoarțe de copac
brute, orz, fasole proaspătă, roșcove, băuturi
pentru animale de companie, hrană pentru
păsări, biscuiți pentru câini, tărâțe, urluială
(hrană pentru animale), animale de prăsilă,
bulbi de flori, tufișuri, reziduri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
turte de oleaginoase, turte de arahide pentru
animale, turte de rapiță pentru vite, semințe de
cereale, neprelucrate, produse reziduale din
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cereale pentru consumul animalelor, castane,
proaspete, obiecte comestibile de mestecat
pentru animale, rădăcini de cicoare, cicoare
(salată), pomi de crăciun, fructe citrice, boabe
de cacao, crude, coajă de nucă de cocos,
nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei,
conuri de pin, copra, plută neprelucrată, raci,
vii, crustacee, vii, castraveți, proaspeți, os de
sepie pentru păsări, reziduuri de distilerie, hrană
pentru animale, drojdie pentru consum animal,
preparate pentru păsări de curte cu ouă, ouă
pentru incubație, fertilizate, peste, viu, făină de
pește pentru consumul animale, icre de pește,
moîneală de pescuit, vie, făina de in (furaje),
flori, uscate, pentru decorare, furaje, alimente
pentru animale de companie, reziduuri de
fructe (boască), zarzavaturi proaspete, semințe
de germeni (botanică), struguri, proaspeți,
arpacaș pentru păsări, alune de pădure, hamei,
boabe de ienupăr, praz, lămâi, linte, proaspătă,
salată verde, oxid de calciu pentru furaje, turbă
pentru culcuș de animale, preparate pentru
îngrășarea animalelor, homari, vii, languste, vii,
porumb, turte de porumb pentru vite, malț pentru
prepararea berii și distilare, dovlecei, compost
cu paie, ciuperci, proaspete, midii vii, urzici,
nuci (fructe), ovăz, măsline, proaspete, ceapă,
legume proaspete, portocale, stridii, vii, palmieri
(frunze de palmieri), făină de arahide pentru
animale, arahide (fructe), mazăre, proaspătă,
ardei (plantă), hârtie abrazivă (litieră) pentru
animale de companie, semințe de plante,
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plante, plante, uscate, pentru decorare, polen
(materie primă), cartofi proaspeți, păsări de
curte vii, rubarba, făină de orez pentru furaje,
orez neprelucrat, rădăcini pentru hrană, tufe
de trandafiri, sare pentru vite, castraveți de
mare vii, răsaduri, arbuști, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, gazon, paie (furaje),
nutreț fortifiant pentru animale, trestie de
zahar, cherestea neprelucrată, trunchiuri de
capaci, trufe, proaspete, plante de viță de vie,
grâu, așchii de lemn pentru fabricarea pastei
de lemn, coroane de flori naturale, drojdie
pentru consumul animalelor, alge destinate
consumului uman sau animal, roșcove de
chile pentru consum animal, migdale (fructe),
preparate pentru îngrășarea animalelor,
produse alimentare pentru animale, oxid de
calciu pentru furaje, produse pentru deșeuri
animale, obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, animale vii, animale de menajerie, nisip
aromat (litieră) pentru animale de companie,
resturi de trestie de zahăr în stare brută,
momeală de pescuit, vie, scoarțe de copac
brute, orz, fasole proaspătă, roșcove, băuturi
pentru animale de companie, hrană pentru
păsări, biscuiți pentru câini, tărâțe, urluială
(hrană pentru animale), animale de prăsilă,
bulbi de flori, tufișuri, reziduri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
turte de oleaginoase, turte de arahide pentru
animale, turte de rapiță pentru vite, semințe de
cereale, neprelucrate, produse reziduale din
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cereale pentru consumul animalelor, castane,
proaspete, obiecte comestibile de mestecat
pentru animale, rădăcini de cicoare, cicoare
(salată), pomi de crăciun, fructe citrice, boabe
de cacao, crude, coajă de nucă de cocos,
nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei,
conuri de pin, copra, plută neprelucrată, raci,
vii, crustacee, vii, castraveți, proaspeți, os de
sepie pentru păsări, reziduuri de distilerie, hrană
pentru animale, drojdie pentru consum animal,
preparate pentru păsări de curte cu ouă, ouă
pentru incubație, fertilizate, peste, viu, făină de
pește pentru consumul animale, icre de pește,
moîneală de pescuit, vie, făina de in (furaje),
flori, uscate, pentru decorare, furaje, alimente
pentru animale de companie, reziduuri de
fructe (boască), zarzavaturi proaspete, semințe
de germeni (botanică), struguri, proaspeți,
arpacaș pentru păsări, alune de pădure, hamei,
boabe de ienupăr, praz, lămâi, linte, proaspătă,
salată verde, oxid de calciu pentru furaje, turbă
pentru culcuș de animale, preparate pentru
îngrășarea animalelor, homari, vii, languste, vii,
porumb, turte de porumb pentru vite, malț pentru
prepararea berii și distilare, dovlecei, compost
cu paie, ciuperci, proaspete, midii vii, urzici,
nuci (fructe), ovăz, măsline, proaspete, ceapă,
legume proaspete, portocale, stridii, vii, palmieri
(frunze de palmieri), făină de arahide pentru
animale, arahide (fructe), mazăre, proaspătă,
ardei (plantă), hârtie abrazivă (litieră) pentru
animale de companie, semințe de plante,
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plante, plante, uscate, pentru decorare, polen
(materie primă), cartofi proaspeți, păsări de
curte vii, rubarba, făină de orez pentru furaje,
orez neprelucrat, rădăcini pentru hrană, tufe
de trandafiri, sare pentru vite, castraveți de
mare vii, răsaduri, arbuști, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, gazon, paie (furaje),
nutreț fortifiant pentru animale, trestie de zahar,
cherestea neprelucrată, trunchiuri de capaci,
trufe, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
așchii de lemn pentru fabricarea pastei de
lemn, coroane de flori naturale, drojdie pentru
consumul animalelor.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, apă carbogazoasă,
apă (băuturi), apă de masă, sifon, aperitive
fără alcool, must de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, cidru,
fără alcool, cocktailuri fără alcool, esențe
pentru prepararea băuturilor, extracte de hamei
pentru prepararea berii, extracte din fructe fără
alcool, băuturi din fructe fără alcool, sucuri
de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
struguri, nefermentat, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi izotonice, cvas
(băutură nealcoolică), limonade, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, ape care conțin
oxid de litiu, must de malț, preparate pentru
fabricarea apei minerale, musturi, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente/
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gazoase, pulberi/prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), apă seltzer, șerbete (băuturi) /
sorbete (băuturi), siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru limonadă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi pe
bază de zer, apă carbogazoasă, apă (băuturi),
apă de masă, sifon, aperitive fără alcool, must
de bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, cidru, fără alcool, cocktailuri
fără alcool, esențe pentru prepararea băuturilor,
extracte de hamei pentru prepararea berii,
extracte din fructe fără alcool, băuturi din fructe
fără alcool, sucuri de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, struguri, nefermentat, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi izotonice,
cvas (băutură nealcoolică), limonade, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, ape care conțin
oxid de litiu, must de malț, preparate pentru
fabricarea apei minerale, musturi, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente/
gazoase, pulberi/prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), apă seltzer, șerbete (băuturi) /
sorbete (băuturi), siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru limonadă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi pe
bază de zer.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
alcool din orez, esențe alcoolice, extracte
alcoolice, anason (lichior), aperitive, arrack,
băuturi distilate, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri,
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curacao, digestive (lichioruri și spirturi), băuturi
distilate, băuturi alcoolice care conțin fructe,
extrase alcoolice din fructe, gin, hidromel (mied),
kirsh, lichioruri, lichioruri mentolate, perry,
piquette, alcool de orez, rom, sake, băuturi
spirtoase, vodcă, whisky, vin, alcool din orez,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, anason
(lichior), aperitive, arrack, băuturi distilate, bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive
(lichioruri și spirturi), băuturi distilate, băuturi
alcoolice care conțin fructe, extrase alcoolice
din fructe, gin, hidromel (mied), kirsh, lichioruri,
lichioruri mentolate, perry, piquette, alcool
de orez, rom, sake, băuturi spirtoase, vodcă,
whisky, vin.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, asistență în conducerea afacerilor,
consultanță în afaceri, informații pentru afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, prezentare de produse în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, organizarea de expoziții pentru
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, agenții de import-export, difuzare
de anunțuri publicitare, cercetări pentru afaceri,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, cercetări de piață, studii de
piață, prezentarea produselor din clasa 29
prin toate mijloacele de comunicare pentru
637
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vânzarea cu amănuntul, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata a produselor din
clasa 29, agenții de informații comerciale,
asistență în managementul comercial sau
industrial, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, asistență în conducerea afacerilor,
consultanță în afaceri, informații pentru afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, prezentare de produse în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, organizarea de expoziții pentru
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, agenții de import-export, difuzare
de anunțuri publicitare, cercetări pentru afaceri,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, cercetări de piață, studii de
piață, prezentarea produselor din clasa 29
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata a produselor din clasa
29, agenții de informații comerciale, asistență în
managementul comercial sau industrial.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, livrare de
mărfuri, servicii de manipulare și de încărcare a
mărfii, livrare de mărfuri, servicii de manipulare
și de încărcare a mărfii.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare publică, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), închirieri de spații de cazare
temporară, rezervări de cazare temporară,
638
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pensiuni pentru animale, servicii de bar,
îmbarcare pentru animale, rezervări pensiuni,
pensiuni, închiriere de construcții transportabile,
cafenele, bufete cu autoservire, servicii oferite
de tabere de vacanță (cazare), furnizare de
facilități de camping, cantine, catering de
alimente și băuturi, case de vacanță, rezervare
ia hotel, hoteluri, pensiuni, moteluri, închiriere de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, închiriere
de săli de ședințe, rezervări de spații de cazare
temporară, închiriere de corturi, restaurante,
cămine de bătrâni, snack-baruri, case turistice,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), închirieri
de spații de cazare temporară, rezervări de
cazare temporară, pensiuni pentru animale,
servicii de bar, îmbarcare pentru animale,
rezervări pensiuni, pensiuni, închiriere de
construcții transportabile, cafenele, bufete cu
autoservire, servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), furnizare de facilități de camping,
cantine, catering de alimente și băuturi, case de
vacanță, rezervare ia hotel, hoteluri, pensiuni,
moteluri, închiriere de scaune, mese, fețe de
masă, sticlărie, închiriere de săli de ședințe,
rezervări de spații de cazare temporară,
închiriere de corturi, restaurante, cămine de
bătrâni, snack-baruri, case turistice.
M 2019 07756 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

S.C. WTD LOGISTIC S.R.L.

35 - Servicii de vânzare cu amănuntul în
35 - modificată
legătură cu jante, Servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jante pentru roți,
Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jante de roți pentru vehicule, Servicii de vânzare
639
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cu amănuntul în legătură cu jante pentru
roți pentru autovehicule, Servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piulițe de jante
pentru roți de vehicule, Servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu distanțiere pentru roți,
Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distanțiere frontale [părți de motociclete],
Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diferențialuri pentru vehicule terestre,
Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu transmisii diferențiale pentru vehicule
terestre, Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mecanisme de angrenaj diferențial
pentru vehicule terestre, Servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coroane de diferențial
sub formă de părți de vehicule terestre, Servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bielete
[piese auto], Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu transmisii diferențiale pentru mașini,
Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mecanisme de diferențial pentru mașini, Servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jante,
Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jante pentru roți, Servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jante de roți pentru vehicule,
Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jante pentru roți pentru autovehicule, Servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu piulițe de
jante pentru roți de vehicule, Servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu distanțiere pentru
roți, Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu distanțiere frontale [părți de motociclete],
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Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diferențialuri pentru vehicule terestre, Servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, Servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mecanisme
de angrenaj diferențial pentru vehicule terestre,
Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
coroane de diferențial sub formă de părți de
vehicule terestre, Servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bielete [piese auto], Servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu transmisii
diferențiale pentru mașini, Servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mecanisme de diferențial
pentru mașini, Servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu jante, Servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu jante pentru roți, Servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu jante
de roți pentru vehicule, Servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu jante
pentru roți pentru autovehicule, Servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu piulițe de jante pentru roți de vehicule,
Servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu distanțiere pentru roți, Servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu distanțiere frontale [părți de motociclete],
Servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu diferențialuri pentru vehicule
terestre, Servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu transmisii diferențiale
pentru vehicule terestre, Servicii de vânzare
414
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cu amănuntul prin catalog în legătură cu
mecanisme de angrenaj diferențial pentru
vehicule terestre, Servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu coroane
de diferențial sub formă de părți de vehicule
terestre, Servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bielete [piese auto],
Servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu transmisii diferențiale pentru
mașini, Servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mecanisme de diferențial
pentru mașini, Servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jante, Servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jante pentru
roți, Servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jante de roți pentru vehicule, Servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jante pentru roți pentru autovehicule, Servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu piulițe de jante pentru roți de vehicule,
Servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu distanțiere pentru roți, Servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distanțiere frontale [părți de motociclete], Servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
diferențialuri pentru vehicule terestre, Servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
transmisii diferențiale pentru vehicule terestre,
Servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mecanisme de angrenaj diferențial
pentru vehicule terestre, Servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coroane
642

Observatii

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

de diferențial sub formă de părți de vehicule
terestre, Servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bielete [piese auto], Servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
transmisii diferențiale pentru mașini, Servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mecanisme de diferențial pentru mașini,
Servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu jante, Servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu jante pentru roți, Servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu jante de roți pentru vehicule, Servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu jante pentru roți pentru autovehicule,
Servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu piulițe de jante pentru roți
de vehicule, Servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu distanțiere
pentru roți, Servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu distanțiere
frontale [părți de motociclete], Servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu diferențialuri pentru vehicule
terestre, Servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, Servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu mecanisme de angrenaj diferențial
pentru vehicule terestre, Servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu coroane de diferențial sub formă de părți
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de vehicule terestre, Servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu bielete [piese auto], Servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
transmisii diferențiale pentru mașini, Servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu mecanisme de diferențial pentru
mașini, Servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu jante, Servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu jante pentru roți, Servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
jante de roți pentru vehicule, Servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
jante pentru roți pentru autovehicule, Servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu piulițe de jante pentru roți de
vehicule, Servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu distanțiere
pentru roți, Servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu distanțiere
frontale [părți de motociclete], Servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu diferențialuri pentru vehicule
terestre, Servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, Servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu mecanisme de angrenaj diferențial
pentru vehicule terestre, Servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu coroane de diferențial sub formă de părți
644

Observatii

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

de vehicule terestre, Servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
bielete [piese auto], Servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
transmisii diferențiale pentru mașini, Servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu mecanisme de diferențial pentru
mașini.
M 2021 00159 / WEIZMANN ARIANA &
175649
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

ROMTOX INVESTING GROUP 10/2021
SRL

3 - Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.,
odorizante de cameră, sprayuri odorizante
pentru cameră, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, odorizante de casă
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, de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

3 - modificată
5neschimbată
35 neschimbată

M 2022 00225 / ALACARTE IP SRL

CONREGALIZ S.R.L.

30 - Făină și preparate din cereale, cu excepția
oricăror tipuri de paste, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, cu excepția oricăror tipuri

30 - modificată
43 neschimbată
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de paste, ciocolata, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile.
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
M 2022 00384 / CABINET INDIVIDUAL DE
VINALTUS S.R.L.
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

33 - vinuri, cu exceptia celor obtinute prin
metode specifice agriculturii biologice si/sau
biodinamice.

M 2022 01761 /

NICULESCU FLORENTINA

41 - Cursuri de dezvoltare personală, instruire
41 - modificată
cu privire la dezvoltarea personală, furnizare de 44 - modificată
cursuri de instruire în dezvoltare personală.
44 - Servicii de psihologie, servicii de terapie,
toate serviciile de mai sus în legătură cu stresul
post-traumatic.

M 2022 02093 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

PRIMONET RO

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 pentru ţigări
electronice, software descărcabil de sistem și
de suport de sistem și firmware pentru ţigări
electronice, firmware și software descărcabil
pentru țigări electronice.
16 - Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite în legătură cu
ţigări electronice şi accesorii pentru acestea,
precum şi în legătură cu produsele din clasele
646
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32 neschimbată
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34 neschimbată
35 - modificată
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32, 33 şi 34, panouri publicitare din hârtie sau
carton, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, calendare, rechizite de
birou, cataloage, agende, fluturaşi publicitari,
tipărituri grafice, etichete din hârtie sau carton,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de
birou), suporturi pentru stilouri şi creioane,
instrumente de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), benzi pentru trabucuri.
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
647
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în țigări electronice, seturi pentru fumători
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
648
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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., precum și în legătură
cu țigări electronice, accesorii pentru acestea și
cu produsele din clasele 32, 33 şi 34.
M 2022 02871 / ALACARTE IP SRL

LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.

37 - Servicii de constructii.

36 - ștearsă
37 neschimbată

M 2022 02874 / ALACARTE IP SRL

LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.

37 - Servicii de construcţii.

36 - ștearsă
37 neschimbată
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M 2002 00326

049428

12 - Vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană
şi navală, motoare pentru vehiculele terestre, cuplaje
și componente de transmisie pentru vehiculele
terestre, airbag-uri (dispozitive de siguranță pentru
automobile), dispozitive anti-reflexie pentru vehicule/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule, lanțuri
antiderapante, dispozitive antifurt pentru vehicule,
alarme antifurt pentru vehicule, capote de automobile,
lanțuri de automobile, șasiuri de automobile, anvelope
de automobile, caroserii de automobile, caroserii de
vehicule, garnituri de frână pentru vehicule, saboți
de frână pentru vehicule, segmenți de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, amortizoare pentru
materialele rulante feroviare, bări de protecție pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
ambraiaje pentru vehiculele terestre, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, cuplaje pentru vehiculele terestre, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, uși pentru vehicule, motoare
de acționare pentru vehiculele terestre, lanțuri de
acționare pentru vehiculele terestre, motoare pentru
vehiculele terestre, roți de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele terestre,
tetiere pentru scaunele vehiculului, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, capace pentru butucul
roții, butuci pentru roțile vehiculului, motoare cu
reacție pentru vehiculele terestre, portbagaje pentru
vehicule, plase de portbagaj pentru vehicule,
653

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
cricuri de motocicletă, șei de motocicletă, bicicletă,
motoare, electrice, pentru vehiculele terestre,
apărătoare de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coșuri adaptate pentru
biciclete, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare
pentru vehiculele terestre, vehicule frigorifice, alarme
de marșarier pentru vehicule, jante pentru roți de
vehicule, centuri de siguranță pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule, hamuri de
siguranță pentru scaunele vehiculului, amortizoare
de șocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare de
șocuri pentru automobile, atașe, semnalizatoare
pentru vehicule, suporturi de schiuri pentru mașini,
spițe pentru anvelope, cleme de spițe pentru roți,
volane pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru vehicule,
obloane ridicătoare (componente ale vehiculelor
de teren)/hayoane acționate electric (componente
ale vehiculelor de teren), bene basculante pentru
autocamioane/bene basculante pentru camioane,
convertizoare ale cuplului de torsiune pentru
vehiculele terestre, bare de torsiune pentru vehicule,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule, remorci
(vehicule), lanțuri de transmisie pentru vehiculele
terestre, arbori de transmisie pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip tractor)/
benzi de rulare pentru vehicule (role șenile), benzi
de rulare pentru reșaparea anvelopelor, turbine
pentru vehiculele terestre, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
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anvelopele vehiculului, roți de vehicul, șasiuri pentru
vehicule, bare de protecție pentru vehicule, scări
pentru vehicule, spițe pentru roțile vehiculului, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de vehicule,
huse pentru vehicule (formate), geamuri pentru
vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii, închirierea de vehicule,
ambalarea, împachetarea, livrarea bunurilor, inspecția
vehiculelor sau a bunurilor în vederea transportului,
închirierea de mașini, transportul cu mașina parcarea
de mașini, cărăușie servicii de șoferie, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poștală, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, tractarea,
livrarea de colete, închirierea de frigidere/închirierea
de dulapuri frigorifice pentru alimente, operațiuni
de încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
depozitare/înmagazinare, închirierea containerelor
de depozitare, remorcare, descărcarea încărcăturilor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea
de depozite, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare în
cazul avarierii vehiculelor, închirierea de vehicule.

M 2012 02063

122672

44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură, stomatologie, servicii ale clinicilor
medicale, asistenta medicala, îngrijire medicala,
închirierea echipamentelor medicale, sanatorii de
recuperare, sanatorii particulare, spitale, centre
655

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
de sanatate, servicii de telemedicina, servicii
prestate de farmaciști pentru elaborarea rețetelor,
consiliere farmaceutica, chirurgie plastica, servicii de
terapie, saloane de frumusețe, servicii ale spa-urilor,
închirierea instalațiilor sanitare, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenta medicala, inchiriere de
echipamente medicale, chirurgie estetica, chirurgie
plastică.

M 2012 02121

119042

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
administrarea comerciala a licențierii produselor
si serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativa a ordinelor de comanda, reclame
televizate, actualizarea materialelor publicitare,
raspandirea materialelor publicitare, închirierea
spatilor publicitare, informații comerciale și
consiliere pentru clienți (firma pentru consilierea
consumatorilor), analiza prețului de achiziție,
evaluări ale afacerilor, asistenta in managementul
afacerilor, informații de afaceri, investigații de
afaceri, managementul afacerilor si consultanta de
organizare, asistenta pentru managementul afacerilor,
consultanta pentru managementul afacerilor,
cercetare de afaceri, asistenta de management
comercial si industrial, prezentarea produselor
in medii de comunicare pentru retail, servicii de
comparație a preturilor, compilarea informațiilor in
baze de date computerizate, compilarea statisticilor,
analiza prețului, demonstratii cu produse, distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
experti in eficienta, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări de moda in scop promotional, management
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computerizat al fișierelor, consultanta de management
al personalului, marketing, cercetare de marketing,
studii de marcheting, publicitate online pe o rețea
de computer, servicii de externalizare (asistenta
de afaceri), servicii de comparare a preturilor,
intermediere de achiziții (achiziția de produse si
servicii pentru alte afaceri), reiatii publice, închirierea
de material publicitar, reclame radio, închirierea
minutelor publicitare in cadrul mediilor de comunicare,
închirierea tonomatelor, intermedieri de promoții
de vanzare, recrutarea personalului, cautare
sponsorizare, servicii de telemarketing, organizare
de târguri pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vanzare cu amănuntul in legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, compilare de
date in baze de date electronice, servicii de vanzare
prin licitatii online prin internet, servicii de vanzare cu
amănuntul in legătură cu baterii, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu acumulatori, amenajare
de vitrine, servicii de vanzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile, servicii
de vanzare cu ridicata referitoare ia piese pentru
automobile, servicii de vanzare cu ridicata referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de vanzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vanzare cu amănuntul in legătură cu
lubrifianti, servicii de vanzare cu ridicata in legătură
cu lubrifianti, servicii de vanzare cu ridicata in legătură
cu utilaje agricole, servicii de vanzare cu amănuntul
in legătură cu utilaje agricole, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu utilaje
de construcții, servicii de vanzare cu ridicata in
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legătură cu utilaje de terasament, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu produse
alimentare, servicii de vanzare cu amănuntul in
legătură cu produse alimentare, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu produse lactate, servicii
de vanzare cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vanzare cu amănuntul prin
catalog in legătură cu produse alimentare, servicii
de vanzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale in legătură cu produse alimentare, servicii
de vanzare cu amănuntul prin corespondenta in
legătură cu produse alimentare, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vanzare cu amănuntul in
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de vanzare cu
ridicata in legătură cu articole utilizate împreuna cu
tutunul, servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vanzare cu amănuntul
prin corespondenta in legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vanzare cu amănuntul prin catalog in
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de vanzare cu
ridicata in legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vanzare cu amănuntul in legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), intermediere
de achiziții (achiziția de produse și servicii pentru
alte afaceri), servicii de vanzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale in legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vanzare cu
ridicata in legătură cu bere, servicii de vanzare cu
ridicata in legătură cu tutun, servicii de vanzare cu
ridicata in legătură cu înghețata, servicii de vanzare
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cu amănuntul in legătură cu inghetata, servicii
de vanzare cu ridicata in legătură cu obiecte de
papetarie, servicii de vanzare cu ridicata in legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu fructe de mare, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu fructe de mare,
servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu produse
lactate, servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu
produse de brutărie, servicii de vanzare cu ridicata in
legătură cu produse de cofetărie, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu deserturi, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu șerbeturi, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu cacao, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu cafea, servicii de vanzare cu
ridicata in legătură cu ceaiuri, servicii de vanzare cu
amănuntul in legătură cu cafea, servicii de vanzare cu
amănuntul in legătură cu cacao, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu ceaiuri, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu bere, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu tutun, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu șerbeturi, servicii
de vanzare cu amănuntul in legătură cu ciocolata,
servicii de vanzare cu amănuntul in legătură cu
deserturi, servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu
ciocolata, servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu
produse de toaleta, servicii de vanzare cu amănuntul
in legătură cu produse de toaleta, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul in legătură cu
produse de brutarie, servicii de vanzare cu amănuntul
in legătură cu produse de par, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu instrumente de igiena
pentru oameni, servicii de vanzare cu amănuntul in
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legătură cu preparate pentru parfumare, servicii de
vanzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fara personal, servicii de vanzare de
băuturi prin magazine de desfacere cu amănuntul
fara personal, servicii de vanzare cu ridicata in
legătură cu echipamente de congelare, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vanzare cu ridicata in legătură
cu echipamente de refrigerare, servicii de vanzare cu
amănuntul in legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vanzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vanzare cu
amănuntul referitoare la fructe, servicii de vanzare
cu ridicata referitoare la fructe, servicii de vanzare cu
ridicata referitoare ia dulciuri, servicii de vanzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu iaurturi inghetate, servicii de
vanzare cu ridicata in legătură cu preparate dietetice,
servicii de vanzare cu amănuntul in legătură cu
iaurturi inghetate, servicii de vanzare cu amănuntul
in legătură cu produse chimice pentru agricultura,
servicii de vanzare cu amănuntul in legătură cu
produse chimice pentr u horticultura, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse chimice
pentru horticultură, servicii de vanzare cu amănuntul
in legătură cu produse chimice pentru silvicultura,
servicii de vanzare cu ridicata in legătură cu produse
chimice pentru silvicultura, servicii de vanzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casa, servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casa.
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37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
tratament anti-coroziv pentru vehicule, instalarea si
repararea de aparate de aer condiționat, supervizarea
construcției de clădiri, construirea de gherete
si magazine pentru târguri, etansarea clădirilor,
închirierea de buldozere, întreținerea si reparația
arzătoarelor, spălătorii de mașini, servicii de
tamplarie, servicii de spălătorie uscata, curatarea
vehiculelor, consultatii pentru construcții, închirierea
de echipament de construcție, informații legate
de construcții, hidroizolatie (clădiri), demolarea
clădirilor, instalarea ușilor si ferestrelor, instalarea
si repararea aparaturii electrice, instalarea si
repararea echipamentelor frigorifice, lubrifierea
vehiculelor, instalarea si repararea echipamentelor
de incalzire, informații legate de reparatii, suprimarea
interferențelor in aparatele electrice, întreținerea,
curatarea si repararea articolelor din piele,
reparația încuietorilor, instalarea, mentenanta si
reparația mașinăriilor, mentenanta pentru vehicule,
lustruirea veehiculelor, mentenanta si repararea
vehiculelor cu motor, spalarea vehiculelor cu
motor, vopsire de interior si exterior, aplicarea
tapetului, tencuire, lacuirea vehiculelor, reparația de
pompe, reconstruirea motoarelor uzate sau parțial
distruse, reconstruirea mașinilor uzate sau parțial
distruse, închirierea macaralelor (echipamentelor de
construcții), închirierea exacavatoarelor, repararea
încuietorilor de siguranța, resaparea pneurilor,
resaparea anvelopelor, tapisare, reparatii de
tapiserie, emailare, asistenta in caz de defecțiune a
vehiculelor(reparatii), curatarea vehiculelor, nituire,
servicii pentru acoperișuri, protecție anti-coroziva,
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sablare, statii de service pentru vehicule (realimentare
si mentenanta), vulcanizarea anvelopelor (reparație),
construcția si reparația de depozite, curățirea
geamurilor.
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, calibrare (măsurare), schițarea
construcțiilor, conversia datelor pentru programe de
calculator si date (nu convertire fizica), design de
decoratiuni interioare, proiectare industriala, servicii
de proiectare pentru ambalare, inginerie, cercetare
mecanica, servicii de motoare de cautare pe internet,
studii de proiecte tehnice, modelare (proiectare
industriala), testarea materialelor, cercetare tehnica,
testarea vehiculelor pentru verificarea stării adecvate
pentru circulația pe drumuri publice.

M 2012 02137

120710

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare.
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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, consultanţă
în management, contabilitate, audit, consultanţă în
organizarea și managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluare imobiliară, consultanță
financiară.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare 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.

M 2012 02138

120711

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
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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, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare.
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, consultanță
în management, contabilitate, audit, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, avaluări ale
afacerilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluare imobiliară, consultanță
financiară.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
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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.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

M 2012 02141

120479

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, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare.
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.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, consultanță
în management, contabilitate, audit, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluare imobiliară, consultanță
financiară.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

M 2012 02142

120709

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, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
666

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare.
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, consultanță
în management, contabilitate, audit, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluare imobiliară, consultanță
financiară.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
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M 2012 02358

121513

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, adezivi
pentru protezele dentare, preparate pentru odorizarea
aerului, preparate pentru purificarea aerului, zgărzi
antiparazitare pentru animale, culturi de țesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de țesuturi
biologice pentru scopuri veterinare, sânge pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, creioane
caustice, lemn de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, ciment pentru copitele animalelor,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
abrazivi dentari, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, deodorante pentru îmbrăcăminte și textile,
deodorante, altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, scutece pentru bebeluși, plasturi pentru
ochi de uz medical, cutii de prim-ajutor, umplute,
hârtie pentru prinderea insectelor zburătoare,
adezivi pentru prinderea insectelor zburătoare, bețe
de afumare/pastile de afumare, repelent pentru
insecte pe bază de tămâie, repelent pentru insecte,
insecticide, lipitori pentru scopuri medicale, medii
pentru culturi bacteriologice, cutii medicinale,
portabile, umplute, grăsime pentru mulgere, ceară
de mulaj pentru stomatologi, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, substanțe nutritive
pentru microorganisme, lubrifianți sexuali personali,
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porțelan pentru proteze dentare, repelenți pentru
câini, cauciuc pentru uz stomatologic, fluid seminal
pentru inseminare artificială, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, preparate pentru sterilizarea
solului, soluții pentru lentilele de contact, solvenți
pentru îndepărtarea plasturilor adezivi, celule stern
pentru scopuri medicale, celule stern pentru scopuri
veterinare, implanturi chirurgicale alcătuite din țesuturi
vii, extracte de tutun (insecticide), țigări fără tutun
pentru scopuri medicale.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu cu amănuntul online, servicii de
comerț cu ridicata, informații comerciale și consiliere
consumatori (magazin de consiliere consumatori),
servicii de agenții de import și export, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), relații publice, închirierea
spațiului publicitar, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoționale.

M 2012 02361

120756

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, adezivi
pentru protezele dentare, preparate pentru odorizarea
aerului, preparate pentru purificarea aerului, zgărzi
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antiparazitare pentru animale, culturi de țesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de țesuturi
biologice pentru scopuri veterinare, sânge pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, creioane
caustice, lemn de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, ciment pentru copitele animalelor,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
abrazivi dentari, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, deodorante pentru îmbrăcăminte și textile,
deodorante, altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, scutece pentru bebeluși, plasturi pentru
ochi de uz medical, cutii de prim-ajutor, umplute,
hârtie pentru prinderea insectelor zburătoare,
adezivi pentru prinderea insectelor zburătoare, bețe
de afumare/pastile de afumare, repelent pentru
insecte pe bază de tămâie, repelent pentru insecte,
insecticide, lipitori pentru scopuri medicale, medii
pentru culturi bacteriologice, cutii medicinale,
portabile, umplute, grăsime pentru mulgere, ceară
de mulaj pentru stomatologi, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, substanțe nutritive
pentru microorganisme, lubrifianți sexuali personali,
porțelan pentru proteze dentare, repelenți pentru
câini, cauciuc pentru uz stomatologic, fluid seminal
pentru inseminare artificială, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, preparate pentru sterilizarea
solului, soluții pentru lentilele de contact, solvenți
pentru îndepărtarea plasturilor adezivi, celule stern
pentru scopuri medicale, celule stern pentru scopuri
veterinare, implanturi chirurgicale alcătuite din țesuturi
vii, extracte de tutun (insecticide), țigări fără tutun
pentru scopuri medicale.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii
de comerț cu cu amănuntul online, servicii de
comerț cu ridicata, informații comerciale și consiliere
consumatori (magazin de consiliere consumatori),
servicii de agenții de import și export, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), relații publice, închirierea
spațiului publicitar, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoționale.

M 2012 03397

145725

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.
31 - Cereale şi produse agricole, horticole, forestiere,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ.
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., strângerea
la un loc, in folosul terților, a unei game variate de
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bunuri permițând clienților sa vada si sa cumpere in
mod convenabil aceste bunuri, aceste servicii fiind
furnizate prin intermediul magazinelor de vanzare
cu amănuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
prin mijloace electronice (site-uri web), procesare
administrative a ordinelor de achiziție, producția
de clipuri publicitare, închiriere spațiu publicitar,
postarea de afișe publicitare, consultanta profesionala
in afaceri, oferirea de informatii comerciale si
consiliere pentru consumatori in alegerea bunurilor
si serviciilor, compilarea de informatii in baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, demonstratii
de produse, raspandirea materialelor de publicitate,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție de
import export, servicii de așezare in pagina pentru
scopuri publicitare, marketing, machetarea pentru
promoțiile publicitare sau de vanzari, sondaje de
opinie, organizarea de expoziții in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole de moda
in scopuri promotionale, prezentarea produselor in
mediile de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii de
telemarketing, actualizarea materialelor publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
publicarea de texte publicitare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, livrarea bunurilor, livrarea
de flori, livrarea de colete, livrarea de mesaje,
depozitare /înmagazinare, împachetarea bunurilor,
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livrarea bunurilor prin comanda poștala, depozitari de
bunuri.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de bar servicii de cafenea, servicii
de buffet, servicii de cantina, servicii de catering care
constau in furnizare de produse alimentare si băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu autoservire, servicii de buffet pentru gustări (snack-bar).

M 2012 03831

121898

33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii si a
lichiorului).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,contabilitate,
întocmirea extraselor de cont,administrare
comercială a licențierii produselor
și serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, agenții de
publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
închirierea spațiilor publicutare, informații comerciale
și consiliere pentru clienți (firma pentru consilierea
consumatorilor), analiza prețului de achiziție,
răspunderea la telefon pentru abonații indisponibili,
evaluări ale afacerilor, intermedierea abonamentelor
de ziar pentru terți, intermedierea abonamentelor la
servicii de telecomunicații, managementul afacerilor
pentru artiști interpretatori, asistență în managementul
afacerilor, licitații, auditare, contabilitate, evaluarea
afaceriii, consultanță profesională în afaceri, informații
de afaceri, investigații de afaceri, managementul
afacerilor și consultață de organizare, asistență
pentru managementul afacerilor, consultanță
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor pentru hoteluri, managementul afacerilor
pentru artiști, managementul afacerilor sportivilor,
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consultanță pentru organizarea afacerii, cercetare
de afaceri, servicii de relocare pentru afaceri,
administrare comercială a licențierii produselor
și serviciilor pentru alte companii, agenții pentru
informații comerciale, informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), asistență de management comercial
și industrial, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de comparație
a prețurilor, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, consultanță profesională în afaceri,
informații și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), analiza prețului, intermedieri
căutări de date în fișiere de computer pentru terți,
demonstrații cu produse, distribuirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, reproducerea
documentelor, prognoze economice, experți în
eficiență, agenții de locuri de muncă, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scop
promotional, management computerizat al fișierelor,
prognoze economice, managementul afacerilor pentru
hoteluri, agenții de import-export, asistență pentru
management industrial sau commercial, agenții de
informare comercială, informații de afaceri, facturare,
servicii de consiliere pentru managementul afacerilor,
asistență de management comercial sau industrial,
managementul fișierelor computerizate, consultanță
de management al personalului, marcheting,
cercetare de marketing, studii de marketing,
machetare pentru promoții publicitare sau de vânzări,
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intermedierea abonamentelor de ziar pentru terți,
închirieri de echipamente și aparatură de birou,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
externalizae (asistență de afaceri), întocmirea ștatelor
de plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail servicii de comparare a
prețurilor, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, procesare a cuvintelor, intermediere
de achiziții pentru terți (achiziția de produse și
servicii pentru alte afaceri), producția de clipuri
publicitare, testare psihologică pentru selectarea
personalului, relații publice, publicarea textelor
publicitare, agenții de publicitate, închirierea de
material publicitar, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, procesarea administrativă
a ordinelor de comandă, reclame radio, personal de
recrutare, închirierea spațiilor publicitare, închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de comunicare,
închirierea de aparate de fotocopiere, închirierea
aparaturii și echipamentelor de birou, închiriere de
material publicitar, reproducerea documentelor,
cercetarea afacerilor, intermedieri de promoții de
vânzare sau publicitare, distribuirea eșantioanelor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, stenografie, căutare sponsorizare,
întocmirea extraselor de cont, compilarea
statisticilor, intermedierea abonamentelor la servicii
de telecomunicații pentru terți, sistematizarea
informațiilor în bazele de date computerizate,
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pregătirea taxelor, servicii de telemarketing, servicii
de răspuns la telefon entru abonații indisponibili,
reclame televizate, testare psihologică pentru
selectarea personalului, scrierea textelor publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialului publicitar, procesarea cuvintelor, scrierea
textelor publicitare.

M 2012 04130

121602

33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), alcool din
orez, băuturi alcoolice care conțin fructe, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, anason (lichior),
aperitive, arak/arrack, băuturi distillate, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri, curacao digestive (lichioruri și
spirturi), băuturi distilate, extracte alcoolice din fructe,
gin, hidromel (mied), kirsh, lichioruri, mied (hidromel),
lichioruri mentolate, perry, piquette, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât cele bazate pe bere,
rom, sake, băuturi spirtoase, vodcă, whisky, vin.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,contabilitate,
întocmirea extraselor de cont,administrare
comercială a licențierii produselor
și serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, agenții de
publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
închirierea spațiilor publicutare, informații comerciale
și consiliere pentru clienți (firma pentru consilierea
consumatorilor), analiza prețului de achiziție,
răspunderea la telefon pentru abonații indisponibili,
evaluări ale afacerilor, intermedierea abonamentelor
de ziar pentru terți, intermedierea abonamentelor la
servicii de telecomunicații, managementul afacerilor
pentru artiști interpretatori, asistență în managementul
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afacerilor, licitații, auditare, contabilitate, evaluarea
afaceriii, consultanță profesională în afaceri, informații
de afaceri, investigații de afaceri, managementul
afacerilor și consultață de organizare, asistență
pentru managementul afacerilor, consultanță
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor pentru hoteluri, managementul afacerilor
pentru artiști, managementul afacerilor sportivilor,
consultanță pentru organizarea afacerii, cercetare
de afaceri, servicii de relocare pentru afaceri,
administrare comercială a licențierii produselor
și serviciilor pentru alte companii, agenții pentru
informații comerciale, informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), asistență de management comercial
și industrial, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de comparație
a prețurilor, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, consultanță profesională în afaceri,
informații și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), analiza prețului, intermedieri
căutări de date în fișiere de computer pentru terți,
demonstrații cu produse, distribuirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, reproducerea
documentelor, prognoze economice, experți în
eficiență, agenții de locuri de muncă, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scop
promotional, management computerizat al fișierelor,
prognoze economice, managementul afacerilor pentru
hoteluri, agenții de import-export, asistență pentru
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management industrial sau commercial, agenții de
informare comercială, informații de afaceri, facturare,
servicii de consiliere pentru managementul afacerilor,
asistență de management comercial sau industrial,
managementul fișierelor computerizate, consultanță
de management al personalului, marcheting,
cercetare de marketing, studii de marketing,
machetare pentru promoții publicitare sau de vânzări,
intermedierea abonamentelor de ziar pentru terți,
închirieri de echipamente și aparatură de birou,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
externalizae (asistență de afaceri), întocmirea ștatelor
de plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail servicii de comparare a
prețurilor, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, procesare a cuvintelor, intermediere
de achiziții pentru terți (achiziția de produse și
servicii pentru alte afaceri), producția de clipuri
publicitare, testare psihologică pentru selectarea
personalului, relații publice, publicarea textelor
publicitare, agenții de publicitate, închirierea de
material publicitar, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, procesarea administrativă
a ordinelor de comandă, reclame radio, personal de
recrutare, închirierea spațiilor publicitare, închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de comunicare,
închirierea de aparate de fotocopiere, închirierea
aparaturii și echipamentelor de birou, închiriere de
material publicitar, reproducerea documentelor,
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cercetarea afacerilor, intermedieri de promoții de
vânzare sau publicitare, distribuirea eșantioanelor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, stenografie, căutare sponsorizare,
întocmirea extraselor de cont, compilarea
statisticilor, intermedierea abonamentelor la servicii
de telecomunicații pentru terți, sistematizarea
informațiilor în bazele de date computerizate,
pregătirea taxelor, servicii de telemarketing, servicii
de răspuns la telefon entru abonații indisponibili,
reclame televizate, testare psihologică pentru
selectarea personalului, scrierea textelor publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialului publicitar, procesarea cuvintelor, scrierea
textelor publicitare.

M 2012 05212

164504

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, furnizarea servicilor de amuzament,
parcuri de amuzament, distracții, organizarea si
susținerea colocviilor, organizarea si susținerea
conferințelor, organizarea si susținerea congreselor,
organizarea si susținerea seminarilor, organizarea
si susținerea simpozioanelor, academii (educație),
organizarea concursurilor de frumusețe, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de biblioteca
mobila, servicii de camping (divertisment), servicii
de sport pentru campare, furnizarea instalațiilor
de cazino (jocuri de noroc), închirierea, filmelor
cinematografice, prezentări cinematografice,
circuri, servicii de club (divertisment sau educație),
antrenament (instruire), organizarea de competiții
(educații sau divertisment), organizarea competițiilor
sportive, susținerea si organizarea concertelor, cursuri
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de corespondenta, servicii de disk jockey, servicii
de discoteca, editare de casete video, informații
referitoare la educație, examinări educaționale,
servicii educaționale, servicii de desktop publishing,
servicii de animație, informații despre posibilități de
divertisment, organizarea expozițiilor pentru scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de parade
de moda pentru divertisment, producții de film, altele
decât filmele publicitare, jocuri de noroc, servicii de
jocuri furnizate ordine de la o rețea computerizata,
închirierea echipamentelor de jocuri, consiliere
vocationala (consiliere educaționala), servicii ale
cluburilor de sanatate (sanatate si fitnes), servicii de
campinguri de vacanta(distractii), informații despre
educație informații despre distracții, informații despre
posibilități de recreere, interpretarea limbajului
semnelor, servicii de structurare, altele decât pentru
scop publicitar, prezentarea reprezentațiilor in direct,
microfilmare, modelare pentru artiști, închirierea
peliculelor de film, închirierea de proiectoare si
accesorii de fihn, studiouri de film, prezentări in săli
cinematografice, servicii de compozitii muzicale,
săli de concerte, cluburi de noapte, servicii de
orchestra, organizarea balurilor, organizarea
competițiilor (educaționale sau de divertisment),
organizarea de spectacole (servicii de impresariat),
organizarea de spectacole, organizarea competițiilor
sportive, parcuri de distracții, planificarea petrecerilor
(distracții), prezentarea de reprezentatii live, raportare
fotografica, fotografie, planificarea petrecerilor
(distracție), antrenament practic (demonstratii),
producția de muzica, producția de programe de radio
si televiziune, producerea spectacolelor, producerea
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filmelor pe caseta video, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, furnizarea de servicii
de karaoke, furnizarea de publicatii electronice,
nedescarcabile, închirierea aparatelor de radio si
televiziune, închirierea aparatelor de înregistrare
video, servicii de înregistrare in studio, furnizarea
articolelor de recreere, informații despre posibilități
de recreere, închirierea echipamentului audio,
închirierea camerelor de filmat, închirierea peliculelor
cinematografice, închirierea dispozitivelor de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de televiziune,
închirierea filmelor, închirierea proiectoarelor si
accesoriilor de film, închirierea aparatelor de radio
si televiziune, inchierea de decoruri, închirierea de
înregistrări de sunete, închirierea de camere video,
închirierea de casete video, producții de teatru,
servicii de agentii de bilete (divertisment), producția
de casete video, înregistrare video, consilere
vocationala (consiliere educaționala sau de instruire),
reconsiliere vocationala, închiriere de echipamente
video, închirierea de echipamente audio, închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive, cu excepția
vehiculelor, furnizare de publicatii electronice,
nedescărcabile.

M 2012 07867

159882

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de club (divertismentsau
educație), antrenare (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informatii în domeniul
divertismentului, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, publicarea online
681

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de seminarii, fotografie,
publicarea de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, furnizarea de informații cu privire
la activitățile recreaționale, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât textele
publicitare.

M 2016 05687

147309

16 - Publicaţii periodice, reviste, albume, cataloage,
broşuri, tipărituri.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, administrare de programe
de fidelizare a clienților, agenții de publicitate,
producție de clipuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de timp publicitar în mijloacele
de comunicare, afișaj (publicitate outdoor), închiriere
de panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
de consultanță pentru conducerea afacerilor,
informații pentru afaceri, date referitoare la afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, asistență în conducerea afacerilor,
administrare de afaceri pentru furnizorii de servicii
independenți, managementul activităților de
impresariat artistic, managementul afacerilor
sportivilor, consultanță privind organizarea afacerii,
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
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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, concepere de
material publicitar, difuzare de anunțuri publicitare,
agenții de import-export, servicii de layout în scopuri
publicitare, studii de piață, servicii de marketing,
cercetări de piață, servicii de modele în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor, servicii de
revista presei, servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, sondaje de opinie, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări de modă în scop promoțional, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
publicitate de tip pay-per- click (ppc), prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de relații cu
publicul, publicare de texte publicitare, închiriere de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de abonamente la servicii de
telecomunicații pentru terți, servicii de telemarketing,
reactualizarea materialelor publicitare, indexare web
în scop comercial sau publicitar, optimizarea traficului
pe site, redactare de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, difuzare de programe şi emisiuni
de radio şi de televiziune, servicii de forumuri de
discuţii pe internet.
41 - Divertisment, realizare de emisiuni de televiziune
şi programe radio, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
683

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
42 - Creare şi menţinere site web şi pagini dedicate în
reţelele de socializare pe internet.

M 2020 03870

170771

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, acetat de celuloză,
neprelucrat, acetați (chimicale), anhidridă acetică,
acetonă, acetilenă, tetraclorură de acetilenă, comoziții
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată pentru
încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru încărcarea,
rășini acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ/
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj, aditivi,
produse chimice pentru carburanți/aditivi chimici
pentru carburanți, aditivi, produse chimice pentru
insecticide/aditivi chimici pentru insecticide, aditivi,
produse chimice pentru fungicide / aditivi chimici
pentru fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale, adezivi
pentru postere publicitare, adezivi pentru afișe /
adezivi pentru tapet, adezivi pentru plăci dermice,
adjuvanți, alții decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinând pentru beton, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, hârtie cu albumină,
albumină (brută, animală sau vegetală), alcool,
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aldehide, alginați pentru scopuri industriale, alginați
pentru industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline
pentru scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidrați de aluminiu, silicați de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu, americiu, amoniac, alaun de
amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru scopuri
industriale/alcalii volatile (amoniac) pentru scopuri
industriale, săruri amoniacale, aldehidă de amoniu,
săruri de amoniu, nitrat de amoniu, acetat de
amil, alcool amilic, anihidride, amoniac anhidru,
cărbune animal, albumină animală (materie primă),
preparate pe bază de cărbune animal, cărbune
animal, bălegar de origine animală, preparate
pentru maleabilizarea metalului, acid antranilic,
preparate anti-fierbere pentru agenții de răcire pentru
motoare, soluții anti-spumare pentru baterii/soluții
anti-spumare pentru acumulatori, agenți anti-crustă,
substanțe antidetonante pentru motoarele cu ardere
internă, preparate anti-germinare pentru legume,
substanțe chimice anti-mătuire pentru geamuri,
antigel, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfura de
antimoniu, antioxidanți pentru utilizare în fabricare,
antioxidanți pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, antioxidanți pentru utilizare în fabricarea
produselor farmaceutice, antioxidanți pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, produse
de antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanțe abrazive, preparate
bacteriere, altele decât cele de uz medical sau
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veterinar, preparate bacteriologice pentru acetificare,
preparate bacteriologice, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, bariu, compuși de bariu, sulfat
de bariu, oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut, mordant
pentru prepararea pieilor/ preparare, cu excepția
uleiurilor, pentru piei, bauxită, produse de conservare
a berii, produse de decantare și conservare a berii,
bentonită, derivați din benzen, benzen, acizi pe
bază de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru scopuri
farmaceutice, biclorură de etan, bicromat de potasiu,
tetraclorură de carbon, negru de fum pentru scopuri
industriale, carbonați, acid carbonic, hidrați de
carbon, cazeină pentru scopuri industriale, cazeină
pentru industria alimentară, casiopeiu (lutețiu)/lutețiu
(casiopeiu), catalizatori, catechu, alcalii caustice,
sodă caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de celuloză
pentru scopuri industriale, derivați de celuloză
(chimici), eteri de celuloză pentru scopuri industriale,
ciment (metalurgie), adeziv tip ciment pentru
încălțăminte, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, conservanți pentru ciment, cu excepția
vopselurilor și uleiurilor, produse chimice pe bază
de ciment rezistente la apă, cu excepția vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice sub
formă de particule, pentru utilizare ca mijloace de
filtrare, compuși ceramici pentru aglutinare (granule
și pulberi), ceriu, preparate chimice de condensare,
substanțe chimice pentru conservarea alimentelor,
preparate chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri științifice, altele
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decât pentru uz medical sau veterinar, reactivi chimici,
alții decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
bicromat de sodiu, catalizatori biochimici, preparate
biologice, altele decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, culturi de țesuturi biologice, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare, clei
pentru prins păsări, bismut, subnitrat de bismut
pentru scopuri chimice, cărbune animal (de sânge),
vitriol albastru/sulfat de cupru (vitriol albastru),
hârtie pentru schițe, pânză pentru schițe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate de lipire,
fondante de lipire, conservanți pentru zidărie, cu
excepția vopselurilor și uleiurilor, brom pentru scopuri
chimice, produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri industriale, cesiu, sodă
calcinată, cianamidă de calciu (îngrășământ), carbid
de calciu, săruri de calciu, californiu, calomel (clorură
mercuroasă), camfor, pentru scopuri industriale,
carbid, carboliniu pentru protecția plantelor, carbon,
sulfură de carbon, carbon pentru filtre, colagenpentru
scopuri industriale, colodiu, produse chimicepentru
colorare-strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la combustibilul
de motor), compost, produse pentru conservarea
betonului, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
produse chimice de aerisire a betonului, produse
chimice pentru prevenirea condensului, agenți 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
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criogenice, culturi de microorganisme, altele decât
cele pentru uz medical sau veterinar, curiu, preparate
pentru finisarea produselor din piele, preparate pentru
finisarea pielilor, cianuri (prusiați)/prusiați, soluții
pentru cianotipie, ciment, produse chimice pentru
izolarea împotriva umezelii, cu excepția vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranți pentru scopuri industriale/
preparate de albire (decoloranți) pentru scopuri
industriale, exfolianți, preparate de degresare pentru
utilizare în procesele de fabricație/preparate pentru
îndepărtarea grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricație, preparate de deshidratare pentru scopuri
industriale, produse pentru îndepărtarea calcarului,
altele decât cele pentru scopuri casnice, aditivi
detergenți pentru benzină/aditivi detergenți pentru
carburant, detergenți pentru utilizare în procesele
de fabricație, substanțe 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 protecția împotriva mucegaiului,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru uleiuri,
învelișuri chimice pentru lentile oftalmice, produse
chimice, cu excepția pigmenților, pentru fabricarea
emailului, produse chimice pentru uz în silvicultură,
cu excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, produse chimice pentru fabricarea
vopselelor, produse chimice pentru fabricarea
688

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
pigmenților, substanțe chimice pentru curățarea
coșurilor, clorați, cloruri, clor, acid colic, cromați,
alaun de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri de
crom, oxid de crom, film cinematografic, sensibilizat
dar neexpus/filme cinematografice, sensibilizate
dar neexpuse, acid citric pentru scopuri industriale,
preparate de clarificare/preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid de
cobalt pentru scopuri industriale, fermenți pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă ferotipie
(fotografie), îngrășăminte, preparate îngrășăminte,
preparate de filtrare pentru industria băuturilor,
materiale de filtrare a plasticelor neprocesate,
materiale de filtrare a substanțelor chimice, materiale
de filtrare a substanțelor minerale, materiale de
filtrare a substanțelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producția de oțel, agenți de stingere a
incendiilor, preparate ignifuge, fertilizatori pentru
hrana peștilor, elemente chimice fisionabile, material
fisionabil pentru energia nucleară, băi de fixare
(fotografie), soluții de fixare (fotografie), preparate
lumină de magneziu, flavonoide (compuși fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanți, făină pentru
scopuri industriale, conservați pentru făină, făini de
sulf pentru scopuri chimice, fluide pentru circuitele
hidraulice/lichide pentru circuitele hidraulice, fluor,
compuși de fluor, acid formic, aldehidă formică
pentru scopuri chimice, lianți utilizați în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie, nisip
de turnătorie, franciu, dextrină (măsură), preparate
de diagnosticare, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, diastază pentru scopuri
industriale, pământ de diatomee (diatomit), hârtie
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diazo, dezincrustanți, dispersii de materiale plastice,
preparate pentru distilarea alcoolului de lemn, apă
distilată, dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheață carbonică (dioxid de carbon), disprosiu,
geluri de electroforeză, emolienți pentru scopuri
industriale, emulgatori, produse chimice pentru
decolorarea emailului, produse chimice pentru
decarbonizarea motorului/preparate chimice pentru
decarbonizarea motorului, preparate enzimatice
pentru scopuri industriale, preparate enzimatice
pentru industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară, rășini
epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri, etan, eteri,
alcool etilic, eter etilic, europiu, argilă expandată
pentru creșterea hidroponică a plantelor (subtrat),
produse chimice pentru albirea grăsimilor, acizi grași,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru arbori,
mastic de altoire pentru arbori, grafen, grafit pentru
scopuri industriale, guano, gumă tragacantă pentru
scopuri industriale, gumă arabică pentru scopuri
industriale, solvenți gumă/preparate de degumare,
gume (adezivi) pentru scopuri industriale, gurjum
balsam pentru utilizare în fabricarea lacurilor, gips
pentru utilizare ca îngrășământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de polimeri
pentru utilizare în fabricarea capsulelor pentru
farmaceutice, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, preparate de întărire
a metalului, apă grea, heliu, holmiu, hormoni pentru
accelerarea coacerii fructelor, produse chimice pentru
horticultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, humus, humus strat
superior, hidrați, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
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acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
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 semințe pentru producția
agricolă, getter (substanțe chimice 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, carbonat de calciu, clorură de
calciu, substanțe pentru întărirea calcarului, lichide
pentru eliminarea sulfailor din baterii/ lichide pentru
eliminarea sulfaților 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 malț,
manganat, dioxid de mangan, coajă de mangrove
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pentru scopuri industriale, conservanți pentru zidărie,
cu excepția vopselurilor și uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenți de
frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale, oxid
mercuric, mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate de
microorganisme, altele decât cele de uz medical sau
veterinar, fermenți de lapte pentru scopuri chimice,
fermenți de lapte pentru industria alimentară, fermenți
de lapte pentru scopuri industriale, acizi minerali,
hiposulfiți, produse chimice industriale, acid iodic, iod
pentru scopuri chimice, iod pentru scopuri industriale,
albumină iodată, săruri iodate, schimbători de ioni
(produse chimice), săruri de fier, ihtiocol, altul decât
pentru papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin/
argilă china/lut china, cetone, kieselgur, kripton, acid
lactic, lactoză pentru industria alimentară, lactoză
pentru scopuri industriale, lactoză (neprelucrată),
negru de fum pentru scopuri industriale, lantan,
arseniat de plumb, arcetat de plumb, oxid de plumb,
cleiuri de piele, produse chimice pentru prepararea
pieilor, substanțechimice pentru impregnarea pieilor,
substanțe chimice pentru recondiționarea pieilor,
substanțe chimice pentru impermeabilizarea pieilor,
lecitină (materie primă), lecitină pentru industria
alimentară, lecitină pentru scopuri industriale, acetat
de calciu, 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
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(umezire) pentru utilizare în industria textilă/preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanți pentru metale, produse de demulare pentru
matrițe, produse de limpezire a mustului, naftalină,
neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitrați, acid
azotic, nitrogen, îngrășăminte azotate, protoxid de
azot, bactericide oenologice (preparate chimice
folosite la fabricarea vinului), dispersanți 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), agenți de opacifiere
pentru emailuri, agenți de opacifiere pentru sticlă,
digestat organic (îngrășământ), oxalați, 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 horticultura, turbă (îngrășământ), pectină
(fotografie), pectină pentru industria alimentară,
pectină pentru scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonați, perclorați, persulfați, acid persulfic,
agenți pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziții pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfați (îngrășăminte), fosfatide,
acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice, hârtie
fotografică, dezvoltatori fotografici, sensibilizatori
fotografici, hârtie fotometrică, plăci fotosensibile,
acid picric, preparate de reglare a creșterii plantelor,
plastifianți, materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
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plutoniu, substanțe de îndepărtare a lacului/
substanțe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
rășini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă de
potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, pământ de flori, lichid de
servodirecție, praseodim, preparate de stimulare a
gătitului pentru scopuri industriale, conservanți pentru
utilizare în industria farmaceutică, conservanți pentru
plăci, cu excepția vopselurilor și uleiurilor, substanțe
pentru prevenirea destrămării ciorapilor, preparate
pentru prevenirea mătuirii lentilelor, preparate
pentru prevenirea mătuirii sticlei, promețiu, gaze
de propulsie pentru aerosoli, protactiniu, gaze de
protecție pentru sudare, proteină (materie primă),
proteine pentru utilizare în fabricare, proteine pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
proteine pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri științifice, radiu pentru
scopuri științifice, radon, pământuri rare, hârtie
indicatoare, alta decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agenți reducători pentru uz fotografic,
refrigeranți, preparate de recondiționare a discurilor
fonografice, compozițiipentru repararea tuburilor
interioare ale anvelopelor, compozițiipentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanji 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
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din metale prețioase pentru scopuri industriale,
săruri pentru scopuri industriale, săruri (preparate
chimice), săruri (îngrășăminte), săruri din metale
alcaline, samariu, sos pentru prepararea tutunului,
scandiu, apă de mare pentru scopuri industriale,
alge marine (îngrășăminte), acid sebacic, substanțe
pentru conservarea semințelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse, preparate
de separare și desprindere (dezlipire)/preparate
de dezlipire /preparate de separere și desprindere,
preparate pentru separarea grăsimilor, silicați, silicon,
carbură de siliciu (materie primă), siliconi, soluții
de săruri de argint pentru argintare, nitrat (azotat)
de argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare și amorsare, preparate de
grunduire, zgură (îngrășăminte), săpun (metalic)
pentru scopuri industriale, carbonat de sodiu, sodiu,
săruri de sodiu (compuși chimici), preparate pentru
ameliorarea solului, pământ pentru culturi, produse
chimice pentru lipire / produse chimice pentru sudare,
fluxuri pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenți pentru lacuri, funingine pentru
scopuri industriale sau agricole, oxalat de potasiu,
spinel (oxid mineral), spirturi de sare, spirturi de
oțet (acid acetic diluat), substanțechimice antipătare utilizate pe țesături, amidon pentru scopuri
industriale, pastă de amidon (adeziv), altul decât
pentru papeterie sau menaj, preparate chimice pentru
lichefierea amidonului (agenți de dezlipire)/agenli
de dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
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amidonului, acid stearic, celule stern, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, stronțiu,
substraturi pentru cultivarea plantelor fără sol
(agricultură), sulfați, sulfuri, acizi sulfonici, sulf, eter
sulfuric, acid sulfuric, acid sulfuros, sumac pentru
tăbăcire, superfosfați (îngrășăminte), rășini sintetice,
neprocesate/rășini artificiale, neprocesate, materiale
sintetice pentru absorbția uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanțe 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, technețiu, compoziții pentru fabricarea
de ceramică tehnică, telur, preparate pentru călirea
metalului, agenți tensioactivi/agenți chimici activi de
suprafață, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv chimic,
tetracloruri, produse chimice pentru conferire de
luciu materialelor textile, produse chimice pentru
impregnarea materialelor textile, produse chimice
pentru impregnarea materialelor textile, taliu,
tiocarbanilidă, toriu, compoziții pentru filetare, tuliu,
timol pentru scopuri industriale, titanit, dioxid de
titan pentru scopuri industriale, toluol / toluen, băi de
tonare (fotografie), săruri de tonare (fotografie), strat
superior de sol, neutralizași de gaze toxice, preparate
de elemente trasoare pentru plante, lichid de
transmisie, ulei de transmisie, substanțe de umplere
a cavității arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate chimice
pentru prevenirea bolilor specifice viței de vie, alcool
696

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
vinilic, vâscoză, vitamine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, vitamine pentru industria
alimentară, vitamine pentru utilizare în fabricarea
produselor farmaceutice, vitamine pentru utilizare
în fabricarea produselor cosmetice, acceleratori de
vulcanizare, preparate de vulcanizare, preparate
pentru îndepărtarea tapetului, apă de sticlă (sticlă
solubilă), produse chimice pentru purificarea apei,
produse pentru dedurizarea apei, produse chimice
pentru albirea cerii, cleirea vinului, witherit, alcool de
lemn, pulpă de lemn, oțet de lemn (acid pirolignos)/
acid pirolignos (oțet de lemn), filme de radiografie,
sensibilizate dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu,
ytriu, zirconiu
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de protecție
contra ruginii și contra deteriorării lemnului, coloranți,
vopsele, cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă, 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,
coloranți cu alizarină, vopsele pe bază de aluminiu,
pudră de aluminiu pentru vopsire, coloranți cu
anilină, annatto (substanță colorantă), preparate
anti-corozive, benzi anti-corozive, vopsele antivegetative, unsori anti-corozive, uleiuri anti-corozive,
preparate anti-corozive, preparate anti-mătuire
pentru metale, vopsele pe bază de azbest, auramină,
vopsele bactericide, badigeon, preparate de legare
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pentru vopsele/aglutinanți 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, materiale de acoperire
(vopsele), oxid de cobalt (colorant), carmin de
coșenilă, colofoniu, coloranți pentru băuturi, coloranți
pentru unt, coloranți pentru bere, coloranți/substanțe
colorante, coloranți pentru lichioruri, coloranți pentru
restaurarea mobilierului în formă de markeri, învelișuri
anti-graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante și
fotocopiatoare, cartușe de cerneală, umplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, copal, vernis de copal,
creozot pentru conservarea lemnului, vopsele pe
bază de apă, nuanțatori de culoare, nuanțatori de
culoare pentru lemn, extracte pentru nuanțatori!
de culoare pentru lemn/substanțe 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 și artă, coloranți alimentari, gamboge pentru
vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), rășini gumă, gumălac/șelac, indigo (colorant), cerneală pentru articolele
din piele, finisaje pentru pardoseli din lemn, cerneală
pentru imprimante și fotocopiatoare, vopsele antiurină, cartușe de cerneală comestibilă, umplute,
pentru imprimante, cerneluri comestibile, lacuri,
ngru de fum (pigment), lapte de var, malț caramel
(colorant alimentar), coloranți cu malț, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (rășină naturală),
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metale în formă de pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă, mordanți, rășini naturale,
brute, vopsele de ulei pentru utilizare în artă, uleiuri
pentru conservarea lemnului, oxid portocaliu de
plumb/litargă, petice de vopsea repoziționabile,
vopsele, hârtie pentru colorarea ouălelor de paști,
pigmenți, grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecție pentru metale, oxid
roșu de plumb/miniu, șofran (colorant), sandarac,
coloranți pentru încălțăminte, sicativi (agenți de
uscare) pentru vopsele, pământ de Sienna, pastă de
argint, emulsii de argint (pigmenți), pulberi de argint,
Tunder (colorant), baițuri pentru articolele din piele/
mordanți pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenți de îngroșare pentru vopsele, diluanți
pentru vopsele, diluanți pentru lacuri, dioxid de titan
(pigment), cartușe toner, umplute, pentru imprimante
și copiatoare, turmeric (colorant), terebentină
(diluant pentru vopsele), strat protector pentru șasiul
vehiculului/strat de acoperire pentru șasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în artă,
alb de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanți pentru lemn, baițuri
pentru lemn, conservanți pentru lemn, lemn galben
(colorant), oxid de zinc (pigment)
3 - Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
șlefuire, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice, loțiuni
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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 esențiale), astringente pentru
scopuri cosmetice, esență de badiană, 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, coloranți pentru barbă,
măști de înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri cosmetice, preparate
de albire (decoloranți) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respirației, benzi
pentru împrospătarea respirației, preparate pentru
împrospătarea respirației pentru igiena personală,
șervețele pentru bebeluși impregnate cu preparate
de curățare, basma (nuanțator cosmetic), plasturi cu
gel pentru ochi, utilizați in scopuri cosmetice, sclipici
de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri esențiale),
calupuri de săpun de toaletă/calupuri de săpun, aer
comprimat presurizat pentru curățare și desprăfuire,
carburi metalice (abrazive), preparate chimice de
curățare pentru scopuri casnice, cretă de curățare,
preparate de curățare, preparate pentru curățarea
protezelor dentare, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant pentru
îngrijire, bucăți de pânză impregnate cu detergent
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pentru curățare, ceară de cizmărie, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, coloranți 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, coloranți cosmetici, preparate
cosmetice pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, bețișoare din
bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, creme pentru articolele
din piele/ceruri pentru articolele din piele, abțibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, degresanți,
alții decât cei utilizați în procese de fabricare, geluri
de albire a dinților, paste de dinți, produse pentru
lustruirea dinților, săpun deodorant, deodorante de
uz uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, detergenți, alții decât cu utilizare
în procesele de fabricare și în scopurile medicale,
diamantină (abrazivă), preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole de
toaletă), șampoane uscate, preparate de curățare
uscată, agenți de uscare pentru mașini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu șmirghel, șmirghel
pânză, șmirghel, uleiuri esențiale de lemn de cedru,
uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri esențiale de
citron, esențe eterice, uleiuri esențiale/uleiuri eterice,
extracte de flori (parfumuri), produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale, cosmetice
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pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene,
balsam pentru țesături, gene false, unghii false,
arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), produse
pentru îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esențiale), preparate pentru
fumigație (parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din latex
lichid de uz cosmetic, pastă de dinți, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
șervetele antitransfer de culoare, servețele antistatice
pentru uscător, ulei de gaultheria, geraniol, țesătură
din fibră de sticlă (țesătură abrazivă), grăsimi pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru șlefuit/preparate
pentru ascuțit, loțiuni de păr, nuanțatoare de păr/
coloranți pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr, fixativ
pentru păr, loțiuni pentru păr, preparate pentru
îndreptarea părului, heliotropină, henna (nuanțator
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, bețișoare
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, cenușă vulcanică pentru curățare, preparate
pentru curățarea tapetului, sodă cristalizată, pentru
curățare, ceară pentru pardoselile din parchet, lapte
de var cretă, lichide pentru curățarea parbrizului,
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conservanți articole din piele (lustruire)/conservanți
pentru articolele din piele (lustruire), preparate
pentru strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loțiuni 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, esență de mentă
(ulei esențial), mentă pentru parfumerie, ceară
pentru mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/vopsea de
unghii, preparate pentru îngrijirea unghiilor, abțibilduri
pentru unghii, soluții pentru îndepărtarea lacului de
pe unghii/soluții pentru îndepărtarea vopselei de
pe unghii, soluții de neutralizare pentru ondularea
permanentă, ceară antiderapantă pentru pardoseli,
lichide antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru curățare, uleiuri pentru
parfumuri și arome, uleiuri pentru toaletă, preparate
pentru îndepărtarea vopselii, paste pentru curele
de ascuțit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă și 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,
scoarță de quillaia pentru spălat, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeți
pentru parfumarea lenjeriei, safrol, șmirghel/pânză
abrazivă, hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
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apă parfumată, soluții de degresare, șampoane,
șampoane pentru animale de companie (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), șampoane pentru
animale (preparate nemedicinale pentru îngrijire),
pietre pentru ras (astringenii), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, 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 perspirația
piciorului, sodă caustică, soluții pentru îndepărtarea
petelor, glazură de amidon pentru rufe, amidon pentru
rufe/amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecția solară, ceară pentru croitorie, pudră de talc,
pentru toaletă, benzi pentru albirea dinților, terpene
(uleiuri esențiale), șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate pentru
demachiere, apă de toaletă, preparate de toaletă,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor de
scurgere, soluții vaginale pentru igiena personală sau
cu rol de dezinfectant, preparate pentru îndepărtarea
vernisului.
4 - Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și compactarea
pulberilor, combustibili şi materiale pentru iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat, aditivi, nechimici,
potriviți combustibilului pentru motoare, alcool
(combustibil), antracit, ceară de albine, ceară de
albine pentru utilizare în fabricarea produselor
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cosmetice, ceară pentru curele, benzen, benzină,
combustibil biomasă, ulei de oase pentru scopuri
industriale, lumânări/conice, carburanți/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, lichidede
tăiere, motorină, compoziți pentru legarea prafului
pentru măturare, preparate pentru îndepărtarea
prafului, compoziții pentru depunerea prafului,
compoziții pentru absorbția prafului, energie electrică,
etanol (combustibil), aprinzătoare, lemn de foc,
ulei de pește, necomestibil, combustibil cu o bază
alcoolică, combustibil, combustibil gazos, motorină/
ulei combustibil, gaz pentru iluminat, unsoare pentru
arme (armament), grăsime pentru încălțăminte,
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, lubrifianți, 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
(construcții), uleiuri pentru conservarea zidăriei, uleiuri
pentru conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, suluri de hârtie pentru
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aprindere, 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 rapiță 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, așchii de lemn
pentru aprindere, brichete de lemn, seu de lână/
lanolină, xilen.
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,
coloane publicitare din metal, aliaje din metale
comune, aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare/plăci de fundație, ancore,
oțel cornier, metal anti-frecare, nicovale, nicovale
(portabile), arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, uși blindate, metalice/uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalicepentru
vehicule, cuiere pentru genți din metal, bile
din olel, balustrade din metal, benzi metalice pentru
legare/benzi metalice pentru înfășurare sau fixare,
sârmă ghimpată, cercuri metalice pentru butoaie,
butoaie metalice, bare pentru balustradele metalice,
coșuri metalice, bare de sprijin metalice pentru căzi,
balize metalice, neluminoase, nicovale de banc, grinzi
metalice/traverse metalice, rotile metalice pentru pat,
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clopote pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare a
curelelor metalice, beriliu (glucin)/glucin (beriliu),
instalații metalice pentru parcarea bicicletelor,
șuruburi metalice pentru prinderea cablurilor, ață
metalică de legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal, blumuri
(metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri, plate, capace
metalice pentru sticle, dopuri metalice pentru sticle,
sticle (recipiente 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, colțare metalice pentru
construcții, colțare metalice pentru mobilă, ramificații
metalice pentru țevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de bronz
pentru morminte, bronzuri (piese de artă), catarame
din metal comun (feronerie), materiale de construcții
din metal, panouri de construcții din metal, construcții,
transportabile, din metal, construcții din metal, cripte
metalice funerare, busturi din metal comun, cabane
din metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/
legături de cabluri metalice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru animale
sălbatice, ferestre batante din metal, casete pentru
bani (metalice sau nemetalice), coloane de tubaj
metalice pentru sondele petroliere, suporți metalici
pentru butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă
de oțel, în formă brută sau semiprelucrată, lanțuri
pentru vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu) celtium/
hafniu (celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
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metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/
șină de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini, forme
metalice pentru răcire (turnătorie), capace metalice
pentru coșul de fum, tuburi metalice pentru coșul de
fum, canale metalice pentru coșul de fum, coșuri de
fum metalice, fier cromat, minereuri de crom, crom,
acoperire metalică (prin placare) pentru construcții,
cleme metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice pentru
containere, agățători metalice pentru îmbrăcăminte,
cobalt, brut, coliere metalice pentru fixarea țevilor,
metale comune, în formă brută sau semiprelucrată,
containere metalice pentru depozitarea substanțelor
acide, containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, containere metalice pentru combustibil lichid,
cupru, în formă brută sau semiprelucrată, inele de
cupru, sârmă de cupru, neizolată, cornișe metalice,
cuie spintecate din metal, cuplaje metalice pentru
lanțuri, crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât bijuteriile,
dozatoare de pungi pentru deșeurile care provin de
la câini, fixe, metalice, trambuline metalice pentru
sărituri, opritoare metalice pentru uși, curățătoare de
încălțăminte, sonerii de ușă metalice, neelectrice,
opritoare metalice pentru ușă, neelectrice/arcuri
metalice pentru ușă, neelectrice, bătătoare pentru
ușile de la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru uși,
deschizătoare de uși din metal, neelectrice, tocuri
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de uși din metal/rame de uși din metal, fitinguri
metalice pentru uși, încuietori metalice pentru uși,
uși metalice, țevi de scurgere din metal, sifoane de
scurgere (supape) din metal, bare de metal trase la
rece si lustruite, grătare metalice, conducte metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată/țevi
metalice, pentru instalațiile de încălzire centralizată,
conducte metalice pentru instalațiile de ventilare și
aer condiționat, coturi metalice pentru țevi, garduri
metalice pentru morminte, bolțuri cu ochi/șuruburi
cu inel, garduri metalice, inele de etanșare metalice
pentru bastoane, inele de etanșare metalice pentru
mânerele ustensilelor, inele de etanșare metalice,
figurine din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne (suporturi
de fier pentru lemne pe foc), mantale metalice pentru
șeminee, eclise de joantă (șine), fitinguri metalice
pentru ferestre, fitinguri metalice pentru construcții,
fitinguri metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi, catarge
metalice pentru steaguri (structuri), flanșe metalice
(brățări), indicatoare metalice cu lumină intermitentă,
pentru construcții, pontoane plutitoare din metal,
pentru acostarea ambarcațiunilor, containere metalice
plutitoare, dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și ambalat,
uși pliante metalice, matrițe metalice de turnătorie,
cadre metalice pentru construcții, grinzi metalice
pentru construcții, materiale metalice pentru căile
ferate permanente, de tip funicular, grilaje metalice de
protecție pentru cuptoare, role metalice pentru mobilă,
galenă (minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
709

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice, plăci
metalice pentru morminte/plăcuțe funerare metalice,
nipluri de gresat, cadre metalice pentru sere, sere
metalice, transportabile, jgheaburi pentru burlane
metalice, catarge metalice pentru steaguri de mână,
cătușe, paleți metalici pentru manipulare, balamale
metalice, cârlige (feronerie), cârlige metalice pentru
plăcile de ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice
pentru suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave, bare
de oțel laminate la cald, numere metalice pentru
case, neluminoase, forme metalice pentru gheață,
brățări metalice de identificare, indiu, lingouri din
metale comune, plase metalice împotriva insectelor,
plăci din fier, fier, în formă brută sau semiprelucrată,
fier balot/oțel balot, sârmă de fier, minereuri de fier,
feronerie/articole metalice, de mică dimensiune,
grilaje din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil din
metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice, racorduri
metalice pentru țevi, chei metalice, butoane rotative
metalice, etichete metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, șipci metalice, zăbrele
metalice/gratii metalice, sigilii de plumb, plumb,
în formă brută sau semiprelucrată, cutii poștale
metalice, litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice pentru
construcții, buiandrugi metalici, paleți metalici pentru
încărcare, gabarite de încărcare metalice pentru
vagoanele de cale ferată, bolțuri de blocare, încuietori
metalice, altele decât cele electrice, încuietori
metalice pentru vehicule, încuietori metalice pentru
bagaje, magneziu, mangan, capace metalice pentru
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gurile de canal, colectoare metalice pentru relele
de conducte, catarge metalice, plăci memoriale din
metal/plăcuțe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru imprimante 3D, scări mobile de îmbarcare
pentru pasageri, fier molibden, molibden, monumente
metalice, monumente metalice pentru morminte,
bolarzi metalici de acostare, geamanduri de legare
metalice, mulaje metalice pentru cornișe, mulaje
metalice pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/argint
german, nichel, niobiu, duze metalice, piulițe metalice,
recipiente metalice pentru colectarea uleiului uzat,
minereuri metalice, jaluzele exterioare din metal,
containere pentru ambalare din metal, lacăte
suspendate din metal, altele decât cele electrice,
cabine pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, țigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, bare cromate,
cepuri metalice, țevi de presiune metalice, cocini
pentru porci din metal, coloane metalice pentru
construcții, pini (feronerie), mufe din metal pentru
țevi, conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din metal,
stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile electrice/
piloni metalici pentru liniile electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri) din metal,
cutii metalice pentru conservare/cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici, alții
decât cei pentru mașini, metale piroforice, șine
metalice, schimbătoare de cale ferată/macazuri,
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material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată/legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcții, din metal, plăcuțe
de înmatriculare din metal/tăblițe pentru numărul
de înmatriculare din metal, materiale de armare
din metal, pentru beton, materiale de armare din
metal pentru țevi, materiale de armare din metal
pentru construcții, materiale de armare din metal
pentru curele de mașini, inele metalice/coliere de
oprire metalice , nituri din metal, indicatoare rutiere
metalice, neluminoase și nemecanice, platforme
metalice pentru lansarea rachetelor, tije metalice
pentru lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre din
oțel, acoperișuri metalice intermitente, jgheaburi
metalice pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperișuri, țigle metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperiș, învelitori metalice pentru
acoperiș, care încorporează celule fotovoltaice,
frânghii metalice, funii metalice, glisiere metalice
pentru uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători metalice
pentru fixarea ferestrei, schele metalice, capace
filetate metalice pentru sticle, șuruburi metalice,
capace de etanșare din metal, dispozitive metalice
pentru legat snopi, palplanșe metalice/stive de
susținere metalice, foi și plăci metalice, bailaguri/
pene de fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
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beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci cu
denumiri de firme, din metal, panouri, neluminoase și
nemecanice, din metal, fier siliciu, pervaze metalice,
silozuri metalice, aliaj de argint pentru lipit, aliaje
de staniu placate cu argint, patinoare (structuri) din
metal, plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască cu
închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni, grajduri
din metal, trepte (scări) din metal, scări metalice, araci
metalici pentru plante sau arbori, statui din metal
comun, oțel, în formă brută sau semiprelucrată, aliaje
din oțel, bandă de oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din oțel/tuburi
din oțel, construcții din oțel, scaune cu trepte din
metal, trepte (scări) din metal, cepuri metalice, uși
pliante din metal, grilaje de metal pentru șemineu,
opritoare metalice, balamale metalice, benzi metalice
pentru manipularea încărcăturilor/curele metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de scurgere
stradale din metal, dispozitive de întindere pentru
benzile din fier (legături de tensiune), dispozitive
de întindere pentru benzile metalice (legături de
tensiune), montanți (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uși batante din
metal, piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri metalice
pentru butoaie / robinete cu cep metalice pentru
butoaie, stâlpi telegrafici din metal, cabine telefonice
din metal/cutii telefonice din metal, cabluri de teleferic,
legături de tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
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metalice pentru legături, pardoseli din plăci metalice,
plăci metalice pentru construcții, cositor, foiță de
staniu, ambalaje din tablă de cositor, tablă de cositor,
fier titan/ferotitan, titan, tombac, cavouri metalice,
plăci funerare metalice, stele funerare metalice,
cutii de scule din metal, goale, dulapuri pentru scule
din metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane pentru
animale sălbatice, tăvi metalice, protecții metalice
pentru arbori, cuve metalice pentru amestecarea
mortarului, tubaje metalice, țevi metalice/tuburi
metalice, fier tungsten, tungsten, turnichete din
metal, plăci turnante (căi ferate), valve metalice,
altele decât componentele de mașini, vanadiu,
cazane metalice, gheare de menghină, din metal,
lambriuri metalice, elemente de fixare metalice de
perete, placări metalice pentru pereți utilizate în
construcții, , căptușeli metalice pentru pereți utilizate
în construcții, plăci metalice de căptușit pereții, șaibe
metalice, valve metalice pentru țevile de apă, țevi de
apă metalice, anemoscoape sau giruete din metal/
anemoscoape metalice/giruete metalice, dispozitive
de blocare a roților (blocatoare), metal alb, dispozitive
metalice pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de
vânt, tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice pentru
ferestre, scripeți din metal pentru ferestre, bolțuri
pentru cadrele ferestrelor, elemente metalice pentru
fixarea ferestrelor, cadre metalice pentru ferestre,
deschizători din metal pentru ferestre, neelectrice,
închizători din metal pentru ferestre, neelectrice,
cabine metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din metal
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comun, țesătură metalică/pânză metalică, dispozitive
de întindere a sârmei (legături de tensiune), sârmă
din aliaje metalice comune, cu excepția firelor fuzibile,
frânghii de sârmă, lucrări de artă din metal comun,
zinc, zirconiu.
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, imprimante 3D, pixuri pentru
imprimare 3D, dispozitive pentru curățarea acetilenei,
dozatoare de benzi adezive (mașini), benzi adezive
pentru scripeți, 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
acționate manual, condensatoare de aer, dispozitive
cu pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalații de garaj), mașini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea culorii,
alternatoare, lagăre antifricțiune pentru mașini/
rulmenți anti-frecare pentru mașini, dispozitive antipoluare pentru motoare, plăci (componente ale
mașinilor)/plăci de zăvorâre, aparate de sudură cu arc
electric, aparate de tăiere cu arc electric, osii pentru
mașini, inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu
bile, prese cu coș, lagăre de rulmenți pentru mașini,
rulmenți (componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, bătătoare electrice, mașini de
batere, pompe de bere, burdufuri (componente ale
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mașinilor), transportoare cu bandă, benzi pentru
transportatoare, curele pentru mașini, curele pentru
motoare, mașini de îndoit, mașini pentru prepararea
băuturilor, electromecanice, dinamuri bicicletă,
mașini pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive
de legare a fânului/dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini pentru prepararea bitumului, mașini
pentru ascuțirea lamelor (șlefuire)/mașini de
șlefuit, portcuțite (componente ale mașinilor), lame
(componente ale mașinilor), mixere, electrice, pentru
uz casnic, suflante pentru compresia, evacuarea
și transportul gazelor, suflante pentru compresia,
aspirarea și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor/suflante
sau vânturătoare pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor, suflante, bobine pentru
războaiele de țesut/mosoare pentru războaiele de
țesut, tuburi de cazan (componente ale mașinilor),
aparate și mașini pentru legătorie utilizate în scopuri
industriale, mașini de umplut sticle, mașini de
spălat sticle, mașini de astupat sticle, mașini de
capsulat sticle, mașini de sigilat sticle, cutii pentru
matrițe (tipărire), mașini de împletit, garnituri de
frână, altele decât cele pentru vehicule, saboți de
frână, alții decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuțe
de frână, altele decât cele pentru vehicule, mașini
de tăiat pâinea, mașini pentru preparare berii,
perii (componente ale mașinilor), perii, acționate
electric (componente ale mașinilor), perii pentru
aspiratoare, buldozere, mașini pentru unt, calandru/
mangal, arbori cu came pentru motoarele vehiculelor,
vinciuri, perii de carbon (electricitate), alimentatoare
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pentru carburatoare, carburatoare, garnitură de
cardă (componente ale mașinilor de cardat), mașini
de cardat, mașini și aparate pentru șamponarea
covoarelor, electrice, cartușe pentru mașinile de
filtrare, convertoare catalitice, instalații centralizate
de curățire cu vacuum, mașini centrifuge/centrifuge
(mașini), concasoare centrifugale, pompe centrifuge,
lame pentru tocătoarele staționare, fierăstraie cu lanț,
mașini electromecanice pentru industria chimică, dălți
pentru mașini, mandrine (componente ale mașinilor),
agitatoare, mașini de țigarete pentru scopuri
industriale, site de cenușă (mașini), clapete de
reținere (componente ale mașinilor), mașini și aparate
pentru curățare, electrice, dispozitive de curățare
cu abur, foarfeci de tăiat (mașini), ambreiaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini pentru
tăierea cărbunelui, râșnițe de cafea, altele decât
cele acționate manual, mașini de spălat acționate
cu monede, motoare cu aer comprimat, mașini cu
aer comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoale
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (mașini), compresoare pentru frigidere,
betoniere (mașini), instalații de condensare, biele
pentru mașini, motoare, cabluri de comandă pentru
mașini, motoare, mecanisme de comandă pentru
mașini, motoare, elemente de comandă hidraulice
pentru mașini, motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru mașini, motoare, convertoare
pentru lucrări din oțel, transportoare (mașini), mașini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, capote metalice
(componente ale mașinilor)/apărătoare (componente
ale mașinilor)/capace de protecție (componente
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ale mașinilor), macarale (dispozitive de ridicare
și avansare), arbori cotiți, cartere pentru mașini,
motoare, manivele (componente ale mașinilor),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, concasoare, cultivatoare
(mașini), generatoare de curent, dispozitive pentru
tragerea draperiilor, acționate electric, freze (mașini),
mașini de tăiat, arzătoare de tăiat, acționate cu
gaz, chiulase de cilindru pentru motoare, cilindri
pentru mașini, cilindri pentru motoare, mașini de
lapte, mașini de cârpit, dezaerator pentru apa
de alimentare, degresoare (mașini), macarale
Derrick, mașini de decupat și filetat/mașini de filetat
piulițe, mașini de ștanțat, excavatoare cu lingură
(mașini), mașini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de șanțuri (pluguri), mașini de divizat,
sisteme de deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme
de deschidere a ușilor, pneumatice, sisteme de
închidere a ușilor, electrice, sisteme de deschidere
a ușilor, electrice, sisteme de închidere a ușilor,
hidraulice, sisteme de închidere a ușilor, pneumatice,
mașini de drenare, dispozitive pentru extragerea
berii sub presiune, mașini de trefilat, mandrine de
găurit (componente ale mașinilor), capete de găurit
(componente ale mașinilor), bormașini, flori de
burghiu (componente ale mașinilor), instalații de
foraj, flotante sau neflotante, motoare de acționare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lanțuri
de acționare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, tobe (componente ale mașinilor), instalații
de evacuare a prafului pentru curățenie, instalații
de îndepărtare a prafului pentru curățenie, mașini
de vopsit, perii dinam, curele dinam, dinamuri,
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mașini pentru terasamente, ejectoare, electrozi
pentru mașinile de sudat, mașini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare/centuri
pentru greutăți, lanțuri de ridicare (componente ale
mașinilor), aparate de acționare a elevatoarelor/
aparate de acționare a ascensoarelor, elevatoare
(ascensoare), mașini de embosare, generatoare de
curent în caz de urgență, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele cu pernă de aer, motoare pentru
ambarcațiuni, motoare hidraulice, mașini de gravat,
excavatoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale mașinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare pentru
motoare, alimentatoare (componente ale mașinilor),
aparate de alimentare pentru cazanele cu motor,
mașini de umplere, filtre-presă, mașini de filtrare, filtre
pentru curbarea aerului de răcire, pentru motoare,
filtre ca și componente ale mașinilor sau motoarelor,
mașini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, mașină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de mașină, prese de furaj, mașini pentru
prepararea alimentelor, electromecanice, procesoare
alimentare, electrice, suflante de forjă, mașini de
turnătorie, roți de cuplaj, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, mașini 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 distribuție a combustibilului pentru
stațiile de service, mașini de galvanizare, lămpi de
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sudură cu gaz, cutii de viteze, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, mecanisme (de acționare) pentru
războaie de țesut, mecanisme (de acționare), altele
decât cele pentru vehiculele terestre, generatoare de
energie electrică, mașini pentru prelucrarea sticlei,
diamante pentru tăiat geamuri (componente ale
mașinilor), bujii incandescente pentru motoare diesel,
pistoale de lipit, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor/mașini pentru decorticarea grânelor/
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, ancore automate cu patru
brațe pentru uz naval, râzătoare pentru legume,
inele pentru ungere (componente ale mașinilor),
cutii de unsoare (componente ale mașinilor),
mașini de șlefuit, pietre de șlefuit (componente
ale mașinilor)/discuri de ascuțit (componente ale
mașinilor), ghidaje pentru mașini, pistoale (unelte
care utilizează explozibili), ciocane (componente ale
mașinilor), ciocane pneumatice, ciocane electrice,
mașini de găurit electrice, unelte de mână, altele
decât cele acționate manual, echipamente de
manipulare pentru încărcare și descărcare, mașini
de manipulare, automate (manipulatoare), bare de
suspensie (componente ale mașinilor), grape, mașini
de recoltat / mașini de cosit și secerat, echipamente
de transport (minerit)/extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale mașinilor),
mașini de tivit, aparate de spălat cu înaltă presiune,
mecanisme de ridicat, dispozitive de prindere pentru
mașinile-unelte, buncăre de alimentare (descărcare
mecanică), războaie pentru țeserea ciorapilor,
carcase (componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie internă,
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magneți de aprindere, incubatoare pentru ouă,
roboți industriali, injectoare pentru motoare, aparate
de aplicare a cernelii pentru mașinile de tipărit, mașini
de călcat, cricuri (mașini), cricuri pneumatice, motoare
cu reacție, altele decât pentru vehiculele terestre,
îmbinări (componente ale motorului) / îmbinări etanșe
(componente ale motorului), carcase pentru lagăre
(componente ale mașinilor), lagăre (componente ale
mașinilor), manșe de comandă ca și componente
ale mașinilor, 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,
mașini de frământare, mașini de tricotat, cuțite
(componente ale mașinilor), cuțite, electrice, cuțite
pentru mașinile de cosit, mașini de etichetat, mașini
pentru confecționat dantelă, calapoade pentru pantofi
(componente ale mașinilor), strunguri (mașini-unelte),
mașini de tuns iarba, mașini de tăiat articolele din
piele, mașini pentru prelucrarea articolelor din piele,
aparate de ridicare, lifturi, altele decât teleschiurile,
sisteme mecanizate de alimentare a animalelor,
rampe de încărcare, fusuri pentru războiul de țesut,
războaie de țesut, pompe de lubrifiere, lubrifianți
(componente ale mașinilor), mașini-unelte, matrițe
utilizate la tipărire, mașini de tocat carne, mașini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls, mașini
de frezat, mori (mașini), mori pentru uz casnic,
altele decât cele acționate manual, pietre de moară,
sfredele pentru minerit, mașini pentru mineralizarea
apei potabile, mașini pentru exploatarea minelor,
malaxoare (mașini), mașini de amestecat, mașini
de scobit/mașini de decojit, cultivatoare motorizate,
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motoare pentru ambarcațiuni, motoare, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de formare, matrițe (componente ale mașinilor), scări
rulante (escalatoare)/escalatoare, benzi rulante/
trotuare mobile, captatoare și colectoare de noroi
(mașini), amortizoare pentru motoare/amortizoare
de zgomot pentru motoare, ciocane de cuie, electric/
clești de scos cuie, electrice, troliu de ridicat plase
(pescuit), clești de crestat (mașini-unelte), mașini
pentru rafinarea petrolului, mașini de tratare a
minereului, mașini de împachetare, mașini de
ambalare, mașini de vopsit, mașini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), unități plutitoare de producție,
stocare și exploatare (FPSO), mașini de fabricat
hârtie, mașini de lustruit parchetul cu ceară, electrice,
mașini pentru fabricarea pastelor făinoase, electrice,
pedale de acționate pentru mașinile de cusut,
mașini de decojit, râșnițe de piper, altele decât cele
acționate manual, curățitoare pentru țevi, segmenți
de piston/inele de piston, pistoane pentru cilindri,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente ale
mașinilor), mașini de rabotare, pluguri, brăzdare,
mașini și aparate de lustruit (electrice), roți ale olarilor,
ciocane mecanice, prese (mașini pentru scopuri
industriale), reductoare de presiune (componente
ale mașinilor), regulatoare de presiune (componente
ale mașinilor), supape de presiune (componente
ale mașinilor), cilindrii de tipărire, mașini de tipărit
cu utilizare pe foi de tablă, forme de tipar, mașini
de tipărit, prese de tipar, role de tipar pentru mașini,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
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vehiculele terestre, mașini de compactare, scripeți,
scripeți (componente ale mașinilor), pulverizatoare
(mașini)/atomizoare (mașini)/mașini de pulverizat,
diagrame pentru pompe, pompe (componente ale
mașinilor, motoarelor), pompe (mașini), pompe
pentru instalațiile de încălzire, pompe pentru înot
contra curentului, poansoane pentru mașinile de
perforat, mașini de perforat, cricuri cu cremalieră,
mașini de strângere pentru rachetele de tenis,
radiatoare (de răcire) pentru motoare, mașini pentru
montarea șinelor, mașini pentru construcția de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de cale
ferată, greble pentru mașini de greblat, mașini
de greblat, maiuri (mașini), bătătoare (mașini),
secerători, mașini de secerat și legat, mașini de
secerat și treierat, reductoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, aparate de bobinat, mecanice,
tambure, mecanice, pentru furtunuri flexibile, bobine
(componente ale mașinilor), regulatoare (componente
ale mașinilor), mașini de clătit, mașini de nituit, mașini
de măturat străzile, autopropulsate, mașini pentru
realizarea drumurilor/mașini pentru construirea de
drumuri, poduri rulante, rulmenți cu bile, cilindrii
pentru laminoare, laminoare, prese de imprimat
rotative, prese rotative cu abur, portabile, pentru
țesături, șenile de cauciuc ca și componente ale
tractoarelor pe șenile la mașinile de, șenile de
cauciuc ca și componente ale tractoarelor pe șenile
la aparatele și mașinile de încărcare-descărcare,
șenile de cauciuc ca și componente ale tractoarelor
pe șenile la mașinile agricole, șenile de cauciuc ca
și componente ale tractoarelor pe șenile la mașinile
miniere, șenile de cauciuc ca și componente ale
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tractoarelor pe șenile la plugurile de, mașini de
satinat, mașini pentru fabricarea cârnaților, fierăstraie
cu masă (componente ale mașinilor), lame de
fierăstrău (componente ale mașinilor), fierăstraie
(mașini), mașini de colectare a pietrei de cazan,
foarfeci, electrice, șurubelnițe, electrice, mașini de
sigilat pentru scopuri industriale, aparate electrice
pentru sigilarea materialelor plastice (împachetare),
rulmenți cu lubrifiere automată, pompe de combustibil
autoreglabile, pulverizator deșeuri, mașini de cusut,
cuplaje de arbori (mașini), mașini de ascuțit, prese
de balotat, mașini de tuns pentru animale/mașini de
tuns părul pentru animale, foarfeci, electrice, arcuriamortizoare de șocuri (componente ale mașinilor)/
pistoane amortizor (componente ale mașinilor)/
pistoane plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeți, mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru uz
industrial, suveici (componente ale mașinilor), site
(mașini de sitat sau componente ale mașinilor),
instalații de cernere, mașini de cernere, mașini sizing
machines, unelte de ascuțit marginile schiurilor,
sănii portcuțit (componente ale mașinilor), glisoare
pentru mașinile de tricotat/sănii pentru mașinile 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, mașini de sortat pentru industrie, semănătoare
(mașini), bujii pentru motoarele cu combustie internă,
regulatoare de viteză pentru mașini, motoare,
uscătoare rotative (neîncălzite), mașini rotative,
roți de tors, mașini de filat, pulverizator de vopsit,
arcuri (componente ale mașinilor), separatoare
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de tulpini (mașini), mașini de ștanțat, suporturi
pentru mașini, demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale mașinilor), condensatoare de abur
(componente ale mașinilor), separatoare de abur/
ulei, motoare cu abur, separatoare de abur, cazane
cu abur, cilindrii compactori/cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, mașini de cusut,
mașini de prelucrare a pietrei, șișcornițe (paie
tocate)/tocătoare de paie, presetupe de etanșare
(componente ale mașinilor), aspiratoare medicale
pentru scopuri industriale, ventuze pentru aparatele
de muls/ventuze de fixare pe ugere pentru aparatele
de muls, duze de aspirare pentru aspiratoare,
mașini pentru fabricarea zahărului, compresoare
de supraalimentare, supraîncălzitoare, mașini de
matrițare, mese pentru mașini, tambure pentru
mașinile de brodat, robinete (componente ale
mașinilor, motoarelor)/robineți (componente ale
mașinilor, motoarelor), mașini de gudronare, mașini
de întindere/întoarcere a fânului, mașini pentru
industria textilă, lancie termică (mașini), mașini de
filetat, mașini de treierat, freze de pământ pentru
scopuri agricole, ciocane de forjare, desfăcătoare
de conserve, electrice/deschizătoare de conserve,
electrice, mașini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale mașinilor), convertizoare de cuplu,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, arbori
de transmisie, alții decât cei pentru vehiculele
terestRe, lanțuri de transmisie, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, transmisii, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, transmisii pentru mașini,
transportoare pneumatice, mașini de debavurat/
aparate de prelucrare/aparate de prelucrare prin,
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mașini de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice/tuburi transportoare, pneumatice, turbine
hidraulice, turbine, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, turbocompresoare, pluguri de îndepărtare
a gazonului, timpane (componente ale preselor de
tipar), mașini de cules litere (tipărire), mașini de cules
litere (fotoculegere), mașini de turnat litere, prese
tipografice, mașini tipografice, articulații universale
(articulații cardanice), pompe de vid (mașini),
accesorii pentru aspiratoare pentru diseminarea
parfumurilor și dezinfectărilor, furtunuri pentru
aspiratoare, aspiratoare, saci pentru aspiratoare,
supape (componente ale mașinilor), spiralizatoare
de legume, electrice, automate pentru vânzarea de
produse, pompe de distribuție a hidrogenului pentru
stațiile de benzină, mașini industriale de imprimare
cu jet de cerneală, mopuri cu aburi, costume robotice
exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri
medicale, macarale mobile, vibratoare (mașini) pentru
uz industrial, aparate de vulcanizare, aparate de
spălat, mașini de spălat (rufe), instalații de spălat
pentru vehicule/instalații pentru spălarea vehiculelor,
unități de eliminare a deșeurilor/unități de eliminare a
gunoiului, mașini de compactare a deșeurilor/mașini
de compactare a gunoiului, recuperatoare pneumatice
pentru decantarea uleiul uzat, încălzitoare de apă
(ca și componente ale mașinilor), separatoare de
apă/robinete de drenaj, mașini și aparate pentru
lustruirea cu ceară, electrice, mașini de plivit, mașini
de sudat, electrice, aparate de sudură electrice,
roți de mașini, mecanisme cu roți dințate, teluri,
electrice, pentru uz casnic, mașini de spălat albe/
mașini de spălat colorate, vinciuri, turbine eoliene,
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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,
mașini de prelucrat lemnul, mașini de ambalat, mașini
de spălat rufe cu stoarcere.
8 - Scule și instrumente de mână acționate manual,
cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tesle (unelte), ustensile agricole,
acționate manual, furci agricole (unelte de mână),
pompe de aer, acționate manual, filiere rotunde,
burghie (unelte de mână), sule, topoare, dispozitive
de întindere a benzilor metalice (unelte de mână),
baionete, mașini de tuns barba, menghine de
banc (ustensile de mână), cosoare, tăișuri pentru
uneltele așchietoare (componente ale uneltelor de
mână), tăișuri pentru uneltele așchietoare (unelte
de mână), ustensile pentru ascuțirea lamelor,
lame pentru rindele, lame (unelte de mână), cuțite
(arme), foarfeci pentru marginile de gazon, mașini
de găurit, bomfaiere, cuțite pentru deschis cutiile,
unelte pentru împletit (unelte de mână), fiare pentru
marcare, burghie de mână, cuțite de altoit, sfredel
de mână pentru dulgherie, foarfeci pentru vite, dălți
de călăfătuit, dornuri de perforat (unelte de mână),
cuțite ceramice, feliatoare de brânză, neelectrice,
dălți, satâre (cuțite), menghine de mână pentru
tâmplari sau arămari, securi, fiare de ondulat, răngi,
clești pentru ondulare, pensete pentru cuticule/clești
pentru cuticule, tacâmuri, bare de tăiat (unelte de
mână), cuțite, unelte pentru tăiat (unelte de mână),
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pumnale, ustensile pentru decantarea lichidelor
(unelte de mână), aparate de epilat, electrice și
neelectrice, aparate pentru distrugerea paraziților de
plante, acționate manual, ștanțe (unelte de mână)/
clupe (unelte de mână)/cuțite pentru filete (unelte
de mână), săpătoare (unelte de mână), săpătoare
de șanțuri (unelte de mână), cuțitoaie, suporturi de
burghie (unelte de mână), aparate pentru perforarea
urechilor, maiuri pentru pământ (unelte de mână),
unelte așchietoare (unelte de mână), feliatoare pentru
ouă, neelectrice, imprimatoare în relief (unelte de
mână), pietre de polizor abrazive, pile abrazive, plăci
abrazive, ace pentru gravură, expandoare (unelte de
mână), piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, ondulatoare pentru gene, cuțite pentru
potcovari, pile (tools), aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice/bureți de șlefuit pentru
unghii, electrici sau neelectrici, vătraie, burdufuri
pentru șeminee (unelte de mână), patenți (unelte de
mână)/clești 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, curățitoare de
fructe, ciocane cu capul rotund (unelte de mână),
unelte pentru împâslire (unelte de mână), unelte
pentru grădină, acționate manual, sfredele (unelte de
mână), diamante pentru tăiat geamuri (componente
ale uneltelor de mână), fiare de gofrare, dălți (unelte
de mână), unelte pentru altoire (unelte de mână),
unelte de gravat (unelte de mână), pietre de șlefuit
(unelte de mână)/pietre de polizor (unelte de mână),
pistoale (unelte de mână), pistoale, acționate manual,
pentru extrudarea masticurilor, melițe (unelte de
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mână), coase Hainault, mașini de tuns părul de uz
personal, electrice sau neelectrice, mașini de tuns
părul pentru animale (ustensile de mână), mașini de
împletit părul, electrice, pensete pentru îndepărtarea
părului, ciocane (unelte de mână), burghie de mână,
acționate manual, unelte de mână, acționate manual,
ustensile de mână pentru ondularea părului, pompe
de mână, mânere pentru uneltele de mână, acționate
manual, harpoane, harpoane pentru pescuit, securi,
lame de bisturiu (dălți), săpăligi (unelte de mână),
bărzi/securi pentru cioplit, burghie de perforare
(componente ale uneltelor de mână), cuțite pentru
cercuri (unelte de mână), cuțite de vânătoare, dălți
pentru gheată, pulverizatoare insecticid (unelte
de mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), fiare (unelte de
mână neelectrice), fierăstraie mecanice, râzătoare
mandoline pentru bucătărie, gheare pentru carne,
instrumente sterile pentru piercing, aparate cu laser
pentru îndepărtarea părului, altele decât cele pentru
scopuri, ciocan de urgență, mânere pentru cuțite,
cuțite, polonice (unelte de mână), calapoade (unelte
de mână pentru cizmari), foarfeci pentru gazon
(ustensile de mână), curele pentru ascuțit din piele,
leviere, cricuri de ridicat, acționate manual, unelte
pentru marcarea animalelor/unelte pentru marcarea
vitelor, macete, ciocane de lemn (ustensile demână),
seturi de manichiură, seturi de manichiură,electrice,
cavile de matisit, ciocane pentru zidari,sape late,
freze (unelte de mână), cuțite de mărunțit(unelte de
mână)/cuțite de descărnat (unelte demână)/satâre
(unelte de mână), cutii șablon pentrutăiere la unghi
(unelte de mână), colectoare pentru
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monede, mojare pentru sfărâmare (unelte de mână),
dălți pentru scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane
de scos cuiele, acționate manual/clești de scos
cuiele, acționați, răngi pentru scos cuie (unelte de
mână), dornuri de găurit, clești pentru unghii, pile de
unghii, pile de unghii, electrice, unghiere, electrice
sau neelectrice, pile ac, pistoale pentru etanșare
neelectrice, poansoane cu numere, desfăcătoare
de stridii, cuțite de paletă, cuțite de sculptat (unelte
de mână), cuțite de decojit, seturi de pedichiură,
bricege, unelte de perforare (unelte de mână),
târnăcoape, ciocane de abataj/buciarde, sape (unelte
de mână), perforatoare tip ac, clești, cuțite pentru
pizza, neelectrice, cuțite de rindea, rindele, patenți,
fiare de polizat (unelte pentru lustruit)/unelte de
fier pentru lustruit, fiare de capsulare (unelte de
mână), foarfeci pentru curățare de crengi/foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, cuțite de altoit, boxuri
pentru pumn, clești de perforat (unelte de mână),
perforatoare (unelte de mână), instrumente pentru
perforarea biletelor, rindele de fălțuit, greble (unelte
de mână), pisăloage (unelte de mână)/pisăloage
pentru sfărâmat (unelte de mână), maiuri (unelte
de mână), rașpele (unelte de mână), dispozitive cu
clichet (unelte de mână), curele de ascuțit briciul,
casete pentru briciuri/lame de ras, lame de ras,
aparate de ras, electrice sau neelectrice, doze pentru
alezor, alezoare, nituitoare (unelte de mână), ciocane
de nituit (unelte de mână), săbii, greble pentru nisip,
lame de fierăstrău (componente ale uneltelor de
mână), suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte
de mână), cuțite pentru solzi, foarfeci, raclete (unelte
de mână), raclete pentru schiuri, unelte de răzuit
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(unelte de mână), șurubelnițe, neelectrice, dălți pentru
sculptori, inele pentru coase, pietre pentru coase/
pietre de ascuțit, mânere pentru coase, coase, pietre
pentru șlefuit, oțeluri de ascuțit/oțeluri pentru cuțite,
instrumente de ascuțit, truse de bărbierit, lame de
foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de mână),
foarfeci de tuns, lopeți (unelte de mână), seceri, arme
de mână, altele decât armele de foc, veselă de argint
(cuțite, furculițe și linguri), instrumente de ascuțit
marginile schiurilor, acționate manual, instrumente și
unelte pentru jupuirea animalelor, baroase, cazmale
(unelte de mână), chei de buloane (unelte de mână)/
chei de piulițe (unelte de mână), spatule (unelte de
mână), spatule pentru utilizare de către artiști, linguri,
rigle (unelte de mână), unelte de ștanțare (unelte
de mână) / ștanțe (unelte de mână), bastoane de
amestecare pentru amestecarea vopselei, ciocane
pentru piatră, instrumente de șlefuit, teci pentru
săbii, săbii, seringi pentru pulverizarea insecticidelor,
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri)/articole pentru
masă (cuțite, furculițe și linguri), furculițe de masă,
cuțite de masă, furculițe și linguri de plastic, cuțite
de masă, furculițe și linguri pentru bebeluși, chei
tubulare de tip T, freze de înfiletare (unelte de mână),
ace de tatuat, aparate pentru tatuat, extractoare
de buruieni (unelte de mână), desfăcătoare de
conserve, neelectrice/deschizătoare de conserve,
neelectrice, curele pentru unelte (suporturi), foarfeci
de tăiat crengi, fărașe (grădinărit), fărașe de grădină,
bastoane/bâte/bastoane pentru polițiști, cuțite de
tăiat țevi (unelte de mână), instrumente de tăiat
țevi, pensete, feliatoare de legume/mărunțitoare de
legume, cuțite pentru friptură, furculițe pentru friptură,
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cuțite de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acționate manual, decojitoare de legume
(unelte de mână), menghine, furci pentru plivit
(unelte de mână), suporturi pentru barele de ascuțit,
foarfeci mari de grădină (foarfeci), dispozitive de tăiat
folia de pe dop la sticla de vin, acționate manual,
dezizolatoare pentru sârmă (unelte de mână),
dispozitive de întindere pentru sârma metalică (unelte
de mână).
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, arzătoare cu acetilenă, generatoare de
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acetilenă, torțe cu acetilenă, aparate de odorizare a
aerului, aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare a aerului,
aparate de aer condiționat pentru vehicule, supape
de aer pentru instalațiile de încălzire cu abur, aparate
și mașini de purificare a aerului, sterilizatoare de aer,
friteuze cu aer, instalații de aer condiționat, aparate
de aer condiționat, 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, instalalii pentru
transportul cenușei, automate, autoclave, electrice,
pentru gătit/oale sub presiune, electrice, cuptoare
pentru brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie/instalații sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor, lumini
pentru biciclete, bideuri, pături, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, țevi de cazan (tuburi)
pentru instalațiile de încălzire, cazane, altele decât
componentele mașinilor, aparate de sterilizare a
cărților, suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, mașini de făcut
pâine, mașini 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 coșuri, suflante
pentru coșurile de fum, lampioane chinezești, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile (instalații
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sanitare), articole de îmbrăcăminte încălzite electric,
prăjitoare de cafea, filtre de cafea, electrice, mașini de
cafea, electrice, bobine (componente ale instalațiilor
de distilare, încălzire sau răcire), ustensile pentru
gătit, electrice, aragazuri/mașini de gătit, aparate și
instalații de gătit, inele pentru gătit, plite electrice,
cutii de răcire, electrice/răcitoare, electrice, răcitoare
pentru cuptoare/cuve de răcire pentru cuptoare,
instalații de răcire pentru apă, instalații de răcire
pentru lichide, mașini și instalații de răcire, instalații
și echipamente de răcire, instalații de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire), friteuze,
electrice, dispozitive de dezghețare pentru vehicule,
aparate pentru deshidratarea deșeurilor alimentare,
cuptoare dentare, aparate de dezodorizare, nu cele
pentru uz personal, instalații de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcționale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare pentru
depozitare în scopuri medicale, lămpi terapeutice,
nu pentru scopuri medicale, sistem de cultură
hidroponică, recipienți termici electrici, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la USB, încălzitoare
de căni cu alimentare la USB, aparate pentru gătit
cușcuș, electrice, lămpi standard/lămpi de podea,
vase pentru tajine, electrice/vase pentru tajine,
electrice, proiectoare de lumină, mașini de ceață,
aparate și instalații 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 substanțe dezinfectante pentru toalete, aparate
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de dezinfectare, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, coloane de distilare, aparate de
distilare, lanterne pentru scufundare, emițătoare
pentru irigații cu picurare (fitinguri pentru irigații),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru nutreț
și furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
și instalații de uscare, evaporatoare, vase de
expansiune pentru instalațiile de încălzire centralizată,
hote de extracție pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru țesături, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de aer
condiționat), ventilatoare electrice pentru uz personal,
aparate de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru aerul
condiționat, filtre pentru apa potabilă, șeminee,
domestice, fitinguri, formate, pentru cuptoare/fitinguri
formate pentru cuptoare, torțe, coșuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalații de tras apa, aparate
de gătit la aburi, electrice, saci pentru picioare,
încălziți electric, încălzitoare pentru picioare, electrice
sau neelectrice, forje, portabile, fântâni, congelatoare,
brichete pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de fumigație, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenușare pentru
cuptoare/cutii de cenușă pentru cuptoare, cuptoare,
altele decât cele utilizate în laborator, brichete cu
gaz, aparate de epurare a gazelor, epuratoare de
gaz (componente ale instalațiilor cu gaz)/epuratoare
(componente ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de
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gaz, altele decât componentele mașinilor, 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 mașinilor, 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,
instalații de încălzire, instalații de încălzire (apă)/
instalații pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi, lichizi
sau gazoși, aparate de încălzire, electrice, elemente
de încălzire, plite de încălzire, aparate de încălzire
pentru dezghețarea parbrizelor la vehicule, filamente
de încălzire, electrice, perne cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale/pernuțe cu încălzire,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire și răcire pentru distribuirea băuturilor calde
și reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reșouri, sticle cu apă
caldă, numere luminoase pentru case, umidificatoare
pentru radiatoarele de încălzire centralizată, hidranți,
aparate pentru hidromasaj, mașini și aparate de făcut
gheață, mașini de făcut înghețată, 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, mașini de
gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi de
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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 direcție ale vehiculelor,
difuzoare de lumină, aparate de iluminat cu diode
luminiscente (LED), brichete, instalații de iluminat
pentru vehiculele aeriene, aparate și instalații de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini, electrice, pentru pomul de
Crăciun/instalații electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile/lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malț,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare cu
microunde (aparate de gătit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalații de răcire a
laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru țevile
de apă/robineți pentru țevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncționale, lămpi
pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi cu petrol,
arzătoare cu petrol, aparate pentru spălarea/absorbția
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru cuptoare
din argilă refractară, arzătoare cu oxihidrogen,
pasteurizatoare, țevi (componente ale instalațiilor
sanitare)/țevi de apă pentru instalațiile sanitare,
încălzitoare pentru farfurii, încălzitoare de buzunar,
instalații de polimerizare, mașini de făcut făină de
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orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare de apă
sub presiune, instalații de procesare a combustibililor
nucleari și materialului nuclear moderator/nucleari
și materialului nuclear moderator, instalații de
epurare pentru apele reziduale, capace de radiator,
radiatoare, electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice, mașini
și aparate de refrigerare, camere de refrigerare/
răcitoare de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
și instalații de refrigerare, vitrine frigorifice, frigidere,
accesorii de reglare pentru instalațiile și țevile de apă
sau gaz, accesorii de reglare și de siguranță pentru
țevile de gaz, accesorii de reglare și de siguranță
pentru instalațiile de apă, accesorii de reglare și
de siguranță pentru instalațiile de gaz, prăjitoare,
țepușe pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate
de prăjire/plite pentru fript (aparate de gătit)/grătare
(aparate de gătit), rotisoare, lămpi de siguranță,
accesorii de siguranță pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, aparate și instalații sanitare, instalații
pentru saună, reflectoare, cabine de duș, dușuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat electrice,
ciorapi, încălziți electric, colectoare termice solare
(încălzire), cuptoare solare, mașini de gătit sousvide, electrice, băi SPA (căzi), cazane cu abur,
altele decât componentele mașinilor, instalații de
generare a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru față (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
țevi și conducte/robineți pentru țevi și conducte,
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robinete/robineți, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor 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 turcești, portabile, lămpi cu raze
ultraviolete, nu cele pentru scopuri medicale, pisoare
ca obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), instalații de ventilație
pentru vehicule (aer condiționat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt vafele
belgiene, electrice, vase de încălzire, lavoare pentru
spălat mâinile (componente ale instalațiilor sanitare)/
bazine pentru spălat mâinile (componente ale
instalațiilor sanitare), șaibe pentru robinetele de apă/
șaibe pentru robineții de apă, încălzitoare de apă,
instalații de distribuire a apei, instalații de conducte
de apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate și mașini
pentru purificarea apei, aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea cu apă,
instalații de tragere a apei/dispozitive de evacuare a
apei din rezervoarele de, aparate de captare a apei,
instalații de irigat, automate, mașini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, fiți le adaptate
pentru sobele pe kerosen, vitrine pentru depozitarea
vinurilor, electrice, aparate electrice pentru fabricarea
iaurtului.
16 - Hârtie și carton, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, articole de papetărie
și articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
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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, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, ștampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru mașinile de adresare,
mașini 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, animații de tip celulă,
invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla înmulțirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru artiști,
atlase, pungi (plicuri, săculeți) 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, șine de legare (legătul căiților), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schițe/planuri, materiale de
legătorie, aparate și mașini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărți, cărți broșate, semne
de cărți, cărți, 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, cârduri/cartele,
carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
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cărbune, indicatoare pentru hărți, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori)/cromo, benzi
pentru trabucuri, planșete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou), pânză
pentru legatul cărților/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), coperți (papetărie) / învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, imprimante pentru
cârduri de credit, neelectrice, protecții din hârtie
pentru tava de instrumente dentare, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou, suporturi
pentru documente (papetărie), protecții din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
ace pentru panou de plută/piuneze, planșete pentru
desen, materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, penițe pentru desen, rigle
pentru desen, duplicatoare, benzi elastice pentru
birou, hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
șabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
șabloane pentru ștergere, ace pentru gravură, gravuri
obținute prin acvaforte, pânze de legătorie, prosoape
din hârtie pentru față, figurine din papier mâche
(pastă de hârtie)/statuete din din papier mâche
(pastă, dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
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materiale filtrante din hârtie, degetare (rechizite de
birou), stegulețe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie/învelitori din hârtie pentru ghivecele
de flori, fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, mașini 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, hărți 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),
țesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraț pentru
pictori, șervețele din hârtie, specimene de manuscris
pentru copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice, suporturi
pentru ștampile (sigilii), suporturi pentru carnetele
de cecuri, trafaleți, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tușiere, 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 pește pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
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pentru manipularea foilor detașabile/bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), copii multiplicate
(papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale),
cretă de marcare, stilouri de marcare (papetărie),
suporturi pentru paharele de bere, mașini și aparate
mimeografe, plastilină, ceară pentru mulaj, nu
cea pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafețele gumate (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru plastilină
(materiale pentru artiști), aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări muzicale, suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), buletine informative,
ziare, penițe, penițe din aur, agende, aparate
de numerotare, numere (caractere), ștampile
de obliterare, perforatoare de birou, rechizite de
birou, cu excepțiamobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton / umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate în
școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, 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 și
cârduri din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici din hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
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birou, cuțite pentru hârtie (deschizători de scrisori),
filtre din hârtie pentru cafea, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decorațiunile pentru
păr, pungi de hârtie pentru utilizare în sterilizarea
instrumentelor medicale, hârtie pentru canapelele de
examinare medicală, mașini 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 și caligrafie, prespapieruri,
papier mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru pașapoarte, culori pastel (creioane),
clipsuri pentru stilouri, penare/cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de ascuțit
creioane, electrice sau neelectrice, mine de creion,
suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuțitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite
de birou), cartele perforate pentru mașini de tricotat
tip jacquard, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații,
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
deșeurilor animale, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă,
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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 șnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role pentru
mașinile de scris, radiere din cauciuc, articole pentru
școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru birou,
ștampile desigilare, ceară de sigilare, mașini de
sigilare pentru birou, compuși de sigilare pentru
papetărie, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane 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, carii
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau de
uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului), litere
din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci de
matrițe, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, șabloane
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de copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea
și numărarea banilor, caractere (numere și litere)/
litere (caractere), panglici pentru mașina de scris,
taste pentru mașina de scris, mașini 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,
tăblițe de scris, carii de scris sau de colorat, cretă de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), pensule de scris, instrumente de scris.
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,
coloane publicitare, nemetalice, plută aglomerată
pentru construcții, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcții), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii (structuri),
pietriș pentru acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare
(structuri), nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice,
uși blindate, nemetalice/uși armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj
de asflat, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase, grinzi
nemetalice/traverse nemetalice, instalații pentru
parcarea bicicletelor, nemetalice, lianți pentru
fabricarea brichetelor/lianți pentru fabricarea pietrelor,
material liant pentru repararea drumurilor, fântâni
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pentru păsări (structuri), nemetalice, bitum, carton
bitumat pentru construcții, produse bituminoase
pentru construcții, învelișuri bituminoase pentru
acoperișuri, colțare, nemetalice, pentru construcții,
ramificații pentru țevi, nemetalice, cărămizi,
cherestea pentru construcții/lemn pentru construcții,
hârtie pentru construcții, sticlă pentru construcții,
piatră pentru construcții, materiale de construcții,
nemetalice, panouri de construcții, nemetalice,
construcții, nemetalice, construcții, transportabile,
nemetalice, cripte funerare, nemetalice, busturi din
piatră, beton sau marmură, cabane, nemetalice,
chesoane pentru lucrări de construcție subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane, nemetalice,
ciment, plăci de ciment, stâlpi din ciment, ciment
pentru cuptoare, ciment pentru furnale, cretă brută,
cuști pentru găini, nemetalice, capace pentru coșul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coșul de fum,
nemetalice, canale pentru coșul de fum, nemetalice,
coșuri de fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcții, argilă, balast de zgură,
gudron de cărbune, materiale pentru construcția
și îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcții), beton, elemente de construcție din
beton, cornișe, nemetalice, parapete de protecție,
nemetalice, pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uși, nemetalice, tocuri
de uși, nemetalice/rame de uși, nemetalice, uși,
nemetalice, țevi de scurgere, nemetalice, sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice, pentru
instalațiile de ventilare și de aer condiționat, pământ
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pentru cărămizi, sticlă emailată, pentru construcții,
colibe, pâslă pentru construcții, garduri, nemetalice,
figurine din piatră, ciment sau marmură/statuete
din piatră, ciment sau marmură, șamotă de foc/
cărămidă refractară de foc, argilă refractară/șamotă
(material refractar ars), mantale pentru șeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment ignifuge,
catarge pentru steaguri (structuri), nemetalice,
indicatoare cu lumină intermitentă, nemetalice,
pentru construclii, pontoane plutitoare, nemetalice,
pentru acostarea ambarcațiunilor, dale pentru
pardoseală, nemetalice, pardoseli, nemetalice, uși
pliante, nemetalice, matrițe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construclii, șipci de montaj
din lemn, porți, nemetalice, geotextile, granule
de sticlă pentru marcare rutieră/granule de sticlă
pentru marcarea drumurilor, granit, plăci pentru
morminte, nemetalice/plăcute funerare, nemetalice,
pietriș, pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice, sere,
transportabile, nemetalice, jgheaburi pentru burlane,
nemetalice, gips (materiale de construcții), coame
pentru acoperișuri, colibe, plase împotriva insectelor,
nemetalice, sticlă izolantă pentru construcții, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, șipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice/gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coșurile de fum,
cutii poștale din zidărie, var, piatră de var/piatră
calcaroasă, căptușeli, nemetalice, pentru construcții,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice, cherestea
prelucrată, marmură, catarge (poli), nemetalice,
plăcuțe memoriale, nemetalice, monumente,
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nemetalice, bolarzi de acostare, nemetalici, mortar
pentru construcții/pastă de ciment, mozaic pentru
construcții, lemn presat, mulaje, nemetalice, pentru
cornișe, mulaje, nemetalice, pentru construcții, semne
neluminoase și nemecanice, nemetalice, olivină
pentru construcții, jaluzele exterioare, nemetalice
și netextile, cabine pentru pulverizarea vopselei,
nemetalice, stâlpi de gard, nemetalici/uluci de gard,
nemetalici, țigle, nemetalice, carton pentru construcții/
carton de construcții, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele luminoase,
pavele, nemetalice, plăci de pavare, nemetalice, țevi
de presiune, nemetalice, cornișe, cocini pentru porci,
nemetalice, piloți, nemetalici/palplanșe, nemetalice,
pilaștrii, nemetalici, pentru construcții, smoală,
scânduri de lemn pentru construcții, ipsos, borduri din
plastic pentru amenajări peisagistice, sticlă în plăci
(geamuri) pentru construcții, 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, proptele, nemetalice, cuarț,
traverse de cale ferată, nemetalice/legături de cale
ferată, nemetalice, stuf pentru construcții, materiale
refractare de construcții, nemetalice, materiale de
armare, nemetalice, pentru construcții, țevi rigide,
nemetalice, pentru construcții, plăci și benzi din
material sintetic pentru marcarea drumurilor, materiale
pentru îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase și nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperișuri, nemetalice,
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acoperișuri intermitente, nemetalice, învelitori pentru
acoperișuri, nemetalice, plăci de ardezie pentru
acoperișuri, șindrilă pentru acoperișuri, țigle pentru
acoperișuri, nemetalice, învelitori pentru acoperiș,
nemetalice, învelitori pentru acoperiș, nemetalice,
care încorporează celule fotovoltaice, reazeme de
cauciuc pentru izolarea seismică a clădirilor, moloz,
sticlă de siguranță, nisip, cu excepția nisipului pentru
turnătorie, gresie pentru construcții, pipe din piatră de
nisip, cherestea, eșafodaje, nemetalice, rigle (lemn
ecarisat) (tâmplărie), șisturi, cofraje, nemetalice,
pentru beton, cofraje, nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase și nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarl), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarțos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcții,
zgură (materiale de construcții), 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, montanți (componente ale scărilor),
nemetalice, piscine (structuri), nemetalice, uși
batante, nemetalice, cabine insonorizate nemetalice,
transportabile, panouri acustice, nu din metal,
rezervoare din zidărie, smoală, benzi cu smoală
pentru construcții, stâlpi de telegraf, nemetalici,
cabine telefonice, nemetalice, teracotă (materiale
de construcții), pardoseli din plăci, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcții, împrejmuiri pentru
morminte sau cavouri, nemetalice/împrejmuiri pentru
morminte sau cavouri, cavouri, nemetalice, cavouri
(monumente), nemetalice, stele funerare, nemetalice,
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plăci funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinii, lambriuri,
nemetalice, placări pentru pereți, nemetalice, utilizate
în construcții, căptușeli pentru pereți, nemetalice,
utilizate în construcții, plăci de căptușit pereții,
nemetalice, valve pentru țevile de apă, nemetalice
sau din plastic, țevi de apă, nemetalice, geamuri din
sticlă, altele decât geamurile vehiculelor, geamuri din
sticlă pentru construcții, 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 construcții, dușumele din lemn,
lucrări de zidărie din piatră, lucrări de artă din piatră,
ciment sau marmură, xilolit.
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, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru curățarea
pielii, dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale, perii pentru animale (perii), capace pentru
acvarii, dispozitive electrice pentru atragerea și
uciderea insectelor, autoclave, neelectrice, pentru
gătit/oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădițe
pentru bebeluși, portabile, covorașe pentru copt,
bazine (recipiente), coșuri pentru uz casnic, linguri
de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru gătit,
bătătoare, neelectrice, halbe de bere, scăldători
pentru păsări, colivii, amestecătoare, neelectrice,
751

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
pentru uz casnic, trăgătoare de cizme, șanuri pentru
cizme (întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
și neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine (boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
de sticlă, coșuri 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 încălțăminte, perii
electrice, cu excepția componentelor mașinilor, perii
pentru curățarea rezervoarelor și containerelor, găleți/
vedre, găleți realizate din împletituri, difuzoare de
uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coșuri 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 porțelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru untiere,
cârlige pentru nasturi, servire (tăvi), cuști pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri, tuburi
și capete pentru decorarea prăjiturilor, candelabre
(sfeșnice)/sfeșnice, inele pentru lumânări, stingătoare
pentru lumânări, borcane pentru lumânări (suporturi),
cutii pentru dulciuri/cutii de bomboane, mânuși pentru
spălat mașina, bătătoare de covoare (ustensile de
mână), mături mecanice pentru covoare, ceaune,
ceramică pentru uz casnic, oale de noapte, piele
de căprioară pentru curățat/piei de căprioară pentru
curățat, capace pentru platourile de brânzeturi,
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ornamente chinezești, bețișoare pentru mâncat, site
de strecurat (ustensile de uz casnic), instrumente
de curățare, acționate manual, câlți pentru curățat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare pentru
îmbrăcăminte, cârpe de curățare/pânze de curățare,
suporturi de pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râșnițe de cafea, acționate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice, căni
pentru cafetiere, neelectrice, pușculițe pentru
monede, pungi cu gel pentru răcirea alimentelor și
a băuturilor, 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 (biscuiți), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit, țepușe
metalice pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât cele
pentru microunde, tirbușoane, electrice și neelectrice,
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, deșeuri din
bumbac pentru curățat, seturi de recipiente pentru
ulei și oțet, recipiente pentru ulei/oțet, tăvi pentru
firimituri, concasoare pentru bucătărie, neelectrice,
cristal (sticlărie), cești, pahare din hârtie sau plastic,
țesale, 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
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folosință, jgheaburi pentru băut, vase de băut, coarne
de băut, sticle de băut de sport, pahare de băut, tăvi,
suporturi pentru uscarea rufelor, coșuri de gunoi/
găleți de gunoi/pubele/lăzi de gunoi, ștergătoare
de praf, neelectrice, cârpe de șters praful (pânze),
vase de lut/faianță, cratițe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz
casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în construcții,
fructiere, perii pentru sprâncene, perii pentru gene,
pămătufuri cu pene pentru șters praful, hrănitoare,
fibră de sticlă, alta decât cea utilizată la izolații sau
la produsele textile, fire din fibră de sticlă, altele
decât cele utilizate la produsele textile, figurine din
porțelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete
din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle/
butelci, suporturi pentru plăcile de păr, ață 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, cupe pentru fructe,
prese pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic,
tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru șters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat), nu
cel utilizat în construcții, mănuși 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 excepția sticlei pentru
construcții, vată din sticlă, nu cea utilizată la izolații,
sticlă cu conductori electrici fini încorporați, sticlă
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pentru geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat),
pahare (recipiente), întinzătoare pentru mănuși,
mănuși pentru uz casnic, vase pentru lipici, râzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile
de gătit), păr pentru perii, capete pentru periuțele
de dinți electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare pentru
biberoane, neelectrice, sticle/butelci de buzunar,
suporturi pentru flori și plante (aranjamente florale),
perii pentru cai, păr de cal pentru fabricarea periilor,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheață, găleți pentru
gheață/răcitoare (frapiere)/frapiere de gheață, clești
pentru gheață, linguri-cupe pentru înghețată, terarii
de interior (cultivarea plantelor), acvarii de interior/
bazine (acvarii de interior), terarii de interior (vivarii),
cădițe gonflabile pentru bebeluși, 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 cuțite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăți cu dinți rari
pentru păr, măsuțe, aparate pentru îndepărtarea
scamelor, electrice sau neelectrice, seturi pentru
lichior, lădițe pentru necesitățile animalelor de
companie/tăvițe pentru necesitățile animalelor de
companie, cutii pentru gustări, majolică, produse
de demachiere, bureți pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi pentru
meniuri, veselă pentru camping, râșnițe pentru uz
casnic, acționate manual, linguri de amestecare
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(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri, mojare
pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă, nu cele pentru
construcții, forme (ustensile de bucătărie), capcane
pentru șoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
șervețelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
mașini de tăiței, acționate manual, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/rozete
pentru stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuși pentru cuptor/mănuși de
bucătărie/mănuși de grătar, sticlă pictată, farfurii
din hârtie, cuțite pentru patiserie, râșnițe de piper,
acționate manual, pipernițe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coșuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete pentru
plăcinte/tarte, păr de porc pentru fabricarea periilor,
pușculițe în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului, suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material brut),
farfurii de protecție pentru ca laptele să nu dea în
foc, aparate împotriva țânțarilor cu conectare la
priză, pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele
de lustruire, aparate și mașini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire pentru
strălucire, cu excepția preparatelor, hârtiei și pietrei,
mănuși de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole
din porțelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinți,
vase, produse de olărie, inele pentru păsările de
curte, dopuri cu picurător, bureți pentru pudră,
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pudriere, goale, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru șobolani, sticle frigorifice, cuburi de
gheață reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare,
de uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, clești pentru salată, solnițe cu orificii pentru
presărare/solnițe tip vas, bureți abrazivi pentru
curățarea cratițelor, farfurioare, linguri-cupe pentru
uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/lavete pentru
curățare, perii pentru frecat, servicii (veselă), polonice
pentru servire, perii pentru bărbierit, suporturi
pentru periile de bărbierit/suporturi pentru periile
de bărbierit, șanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri
de firme din porțelan 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 bureți, bureți pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădițele de
bebeluși portabile, statui din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oțel pentru curățare,
cratițe (acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharnițe, clești
pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor și plantelor/
stropitori pentru udarea florilor și plantelor, suporturi
pentru șervetele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau din
material textil, articole de masă, altele decât cuțitele,
furculițele și lingurile, halbe/căni înalte cu capac,
perii de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai (articole de masă), infuzoare de ceai/
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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/genii de cosmetice dotate, dozatoare
pentru hârtia de toaletă/igienică, bureți pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia de
toaletă/igienică, periuțe de dinți, periuțe de dinți,
electrice, suporturi pentru scobitori, scobitori, prese
pentru tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare și inele pentru prosoape/bare și inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinți
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din metal
pentru gheață și băuturi cu gheață, 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, coșuri pentru deșeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curățarea dinților
și a gingiilor, dispozitive de udare/dispozitive de
stropit, stropitori, aparate pentru lustruirea cu ceară,
neelectrice, dispozitive pentru lustruirea cu ceară,
neelectrice, pentru pantofi, teluri, neelectrice, pentru
uz casnic, jardiniere, aeratoare pentru vin, deșeuri
de lână pentru curățare, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
24 - Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de casă,
perdele din materiale textile sau plastice, țesături
adezive care se aplică utilizând căldura, stegulețe
pentru bebeluși, bannere din material textil sau
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plastic, textile pentru baie, exceptând îmbrăcămintea,
mănuși de baie, huse pentru pat/cearșafuri/cuverturi
(cearșafuri)/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, țesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri din
material textile sau plastic, stambă, pânze pentru
goblenuri sau pentru brodat, pânză de tifon, țesături
sub formă de șnur, șeviot (țesătură), țesătură, cârpe
pentru demachiere, suporturi de pahare din material
textil, apărători laterale pentru pătuțurile de copii
(lenjerie de pat), pânze de bumbac, huse (detașabile)
pentru mobilă/huse detașabile pentru mobilă, huse
pentru pernele de divan, crep (țesătură), crepon,
suporturi pentru draperii din material textil, draperii
din material textil sau plastic, damasc, pânze pentru
schimbarea scutecelor pentru bebeluși, scutece din
pânză, perdele pentru uși, stofă pentru covoare,
plăpumi de puf (cuverturi de pat), material elastic
țesut, țesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care imită
pielea animalelor, pânză, pânză pentru încălțăminte,
pânze pentru utilizare la produsele textile, prosoape
de față din material textil, fetru, țesături din fibră de
sticlă pentru uz pentru utilizare la produsele textile,
materiale textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (țesătură), molton (pânză), huse
din plastic pentru mobilă/huse din plastic pentru
mobilă, huse din material textil pentru mobilă, finet/
barhet, tifon (țesătură), cârpe pentru șters paharele
(prosoape de bucătărie), pânză cauciucată, alta decât
cea pentru papetărie, țesătură din păr (pânză de sac),
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batiste din material textil, căptușeli pentru pălării,
din material textil, dintr-o bucată, pânză de cânepă,
țesătură de cânepă, lenjerie de uz casnic, jerseu
(țesătură), pânză de iută, țesătură tricotată, etichete
din material textil, pânze pentru lenjerii, țesături
pentru lenjeria de corp, țesătură de căptușeală pentru
încălțăminte, căptușeli (textile), marabu (țesătură),
huse pentru saltele, moleschin (țesătură), plase de
țânțari, țesătură de muselină, perdele cu aspect
de plasă/transparente, materiale textile nețesute,
mușama utilizată ca față de masă, dosuri de perne,
fețe de perne, suporturi pentru farfurie din material
textil, materiale plastice (înlocuitoare de țesături),
țesătură de stambă imprimată, pături imprimate
din material textil, țesătură de ramie, țesătură de
mătase artificială, cearșafuri (textile), perdele de
duș din material textil sau plastic, giulgiuri, țesături
de mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(țesătură), căptușeli pentru sacii de dormit, saci de
dormit pentru bebeluși, saci de dormit, traverse de
masă, nu din hârtie, garnituri de masă, nu din hârtie,
șervețele de masă din material textil, fețe de masă,
nu din hârtie, protecții pentru masă din material textil,
tafta (țesătură), material textil, față (lenjerie), fețe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate pentru
capacul de toaletă, prosoape din material textil, pânze
imprimate pentru broderie i pânză imprimată pentru
broderie, pleduri de călătorie (pături pentru genunchi),
împletitură (țesătură), tul, țesături pentru tapițerie,
catifea, carpete textile agățate pe pereți/tapiserie
(carpete agățate pe pereți), din material textil, pânză
de lână / țesătură de lână, zefir (țesătură).
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25 - Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, stihare (alba), ghete, șorțuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluși (lenjerie de corp), bandane (fulare), sandale
de baie, papuci de baie, halate de baie, căști de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurți 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, șaluri
cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme, cizme
pentru sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, camizole, caschete,
șepci (articole pentru acoperirea capului), feloane,
îmbrăcăminte , îmbrăcăminte pentru gimnastică,
îmbrăcăminte din imitație din piele, îmbrăcăminte din
piele, paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de corp),
manșoane/manșete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru cicliști, gulere detașabile, pernule împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate, apărători
pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarba esparto(espadrile), veste de pescuit, fitinguri
metalice pentru încălțăminte, pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, saci pentru picioare, neîncălziți
electric, încălțăminte, carâmbi pentru încălțăminte,
cape de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică, pelerine
pentru coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentițe (îmbrăcăminte), articolede
acoperit capul pentru purtare, șosete-tălpici,protecții
de călcâi pentru încălțăminte, tocuri, glugi
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(îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii
tip pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloți de damă/chiloți pantalonași,
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), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motocicliști, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eșarfe circulare pentru gât/
protecții pentru gât, îmbrăcăminte din latex, articole
de îmbrăcăminte cu protecție solară, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, eșarfe pentru cap, sutiene
autoadezive/bustiere autoadezive, cravate,
dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
îmbrăcăminte de stradă, salopete/combinezoane,
paltoane bărbătești/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, căptușeli de-a gata
(piese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri, saronguri,
panglici pentru purtare, eșarfe, șaluri, plastroane
pentru cămăși, plătci de cămăși, cămăși, pantofi,
cămăși cu mânecă scurtă, căști de duș, bocanci
de schi, mănuși de schi, fuste, pantaloni scurți
tip fustă, bonete, măști de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susținerea șosetelor,
șosete, branțuri, tălpi pentru încălțăminte, ghetre/
șoșoni, articole sport din jerseu, pantofi de sport,
maieuri sport, portjartiere, ciorapi, crampoane pentru
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ghetele de fotbal, jachete căptușite (îmbrăcăminte),
costume, bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpirația, lenjerie
de corp care absoarbe transpirația/desuuri care
absorb transpirația, ciorapi care absorb transpirația,
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți,
bombeuri pentru încălțăminte, togi, jobene, benzi
pentru manșetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), turbane, chiloți, lenjerie
de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălțăminte, costume
din neopren pentru schi nautic, broboade, pantofi din
lemn.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, 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/
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contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor hoteliere, managementul
afacerilor cu privire la artiști, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, managementul afacerilor cu
privire la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, oferirea de informații
de contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
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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
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sau publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistentă 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
(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 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,
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea de
standuri de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
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pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
servicii de depunere a documentației fiscale,
servicii de telemarketing, preluarea apelurilor
telefonice pentru abonați indisponibili, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (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 instalare și
de reparații, întreținerea și repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curățarea
și repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcției de clădiri, etanșarea clădirilor/
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine și gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea și
repararea alarmelor antifurt, întreținerea și repararea
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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,
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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, acvacultură, horticultura și silvicultură,
repararea aparatelor de fotografiat, construcția de
diguri portuare, întreținerea și 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
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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.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, transportul aerian,închirierea
de aeronave, închirierea de motoare
de aeronave, transportul cu ambulanța, transportul
cu mașini blindate, transportul cu barja, închirierea
de ambarcațiuni, transportul cu ambarcațiunile,
depozitarea de ambarcațiuni, rezervarea locurilor
de călătorie, servicii de îmbuteliere, transportul cu
autobuzul, închirierea de mașini, transportul cu
mașina, parcarea de mașini, servicii de folosire în
comun a mașinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
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pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților pentru
vize și documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, cărăușie, umplerea
bancomatelor cu numerar, servicii de șoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport), servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea de
croaziere, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea
de ziare, livrarea bunurilor prin comandă poștală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor de
scufundare, închirierea costumelor de scufundare,
furnizarea de direcții de deplasare în scopuri de
călătorie, închirierea de vitrine de vin electrice,
distribuirea de energie electrică, însoțirea turiștilor,
transportul cu feribotul, livrarea de flori, francarea
corespondenței, închirierea congelatoarelor,
transportul de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, servicii de agenție de transport (expediere
(AM.))/servicii de agenție de transport, transportul
de mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, transportul protejat al bunurilor de valoare,
tractarea, închirierea de cai, spargerea gheții,
lansarea de sateliți pentru terți, servicii de alimbare,
transportul marin, livrarea de mesaje, închirierea
mașinilor de curse, închirierea autocarelor, închirierea
sistemelor de navigație, operarea ecluzelor de canal,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete, închirierea
locurilor de parcare, transportul de pasageri,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, pilotarea, transportul ambarcațiunilor
de agrement, servicii de hamali, transportul pe
calea ferată, închirierea vagoanelor de cale ferată,
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închirierea vagonetelor de cale ferată, ranfluarea
navelor, închirierea de frigidere/închirierea de
dulapuri frigorifice pentru alimente, servicii de
debarasare, operațiuni de salvare (transport),
transportul fluvial, salvarea navelor, salvare, brokeraj
naval, operațiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
furnizarea de informații cu privire la serviciile de
depozitare, închirierea containerelor de depozitare,
transportul cu taxiul, remorcare, închirierea de
tractoare, informații despre trafic, transportul cu
tramvaiul, servicii de transport pentru tururile de
vizitare a obiectivelor turistice, transportul prin
conducte, transport, transportul turiștilor, transportul
și depozitarea deșeurilor/transportul și depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informații despre
transport, logistica transporturilor, transportul de
mobilier, rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare în
cazul avarierii vehiculelor, închirierea de vehicule,
închirierea de portbagaje cu montare pe capota
vehiculului, închirierea de depozite, alimentarea
cu apă, distribuirea apei, închirierea scaunelor cu
rotile, împachetarea bunurilor, transportul aerian,
închirierea de aeronave, închirierea de motoare
de aeronave, transportul cu ambulanța, transportul
cu mașini blindate, închirierea de ambarcațiuni,
transportul cu ambarcațiunile, depozitarea de
ambarcațiuni, rezervarea locurilor de călătorie, servicii
de îmbuteliere, transportul cu autobuzul, închirierea
de mașini, transportul cu mașina, parcarea de mașini,
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servicii de folosire în comun a mașinii, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, depozitare de bagaje,
organizare de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații online,
carting, umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de șoferie, 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
poștală, distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de scufundare,
furnizarea de direcții de deplasare în scopuri de
călătorie, închirierea de vitrine de vin electrice,
distribuirea de energie electrică, însoțirea turiștilor,
transportul cu feribotul, livrarea de flori, francarea
corespondenței, închirierea congelatoarelor,
transportul de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenție de transport (expediere (AM.)) /
servicii de agenție de transport, transportul protejat
al bunurilor de valoare, tractarea, închirierea de cai,
spargerea gheții, lansarea de sateliți pentru terți,
servicii de alimbare, transportul marin, livrarea de
mesaje, închirierea mașinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigație,
operarea ecluzelor de canal, ambalarea bunurilor,
livrarea de colete, închirierea locurilor de parcare,
transportul de pasageri, depozitarea fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic, pilotarea,
transportul ambarcațiunilor de agrement, servicii
de hamali, transportul pe calea ferată, închirierea
vagoanelor de cale ferată, închirierea vagonetelor
de cale ferată, ranfluarea navelor, închirierea de
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frigidere/închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, servicii de debarasare, operațiuni de
salvare (transport), transportul fluvial, salvarea
navelor, salvare, brokeraj naval, transportul
de mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, operațiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
informații despre depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informații
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiștilor, transportul și depozitarea
deșeurilor/transportul și depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările turistice,
informații despre transport, logistica transporturilor,
transportul de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii de
remorcare în cazul avarierii vehiculelor, închirierea
de vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
41 - Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, academii (educație), instruirea
în artele malale 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
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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, servicii de
editare video pentru evenimente, servicii detehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea defilme, alta
decât filmele publicitare, servicii de discjockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea deinformații
în domeniul educație, examinări referitoarela
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 cățăra re cu ghid, predarea gimnasticii,
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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, 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 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
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varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment sau
culturale, închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru antrenamente
pictură pe fală, 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
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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.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
agricultură, acvacultură, horticultură și silvicultură,
dispersarea de fertilizatori și alte substanțe chimice
agricole pe suprafețe și pe cale aeriană, servicii
de medicină alternativă, creșterea animalelor,
îngrijirea animalelor, servicii de acvacultură,
servicii de aromaterapie, servicii de inseminare
artificială, servicii de saloane de înfrumusețare,
servicii de bănci de sânge, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenți, servicii stomatologice, depilarea cu
ceară, închirierea de echipamente pentru ferme,
servicii de viticultura, consultanță în domeniul
viticulturii, servicii de fertilizare in vitro, aranjamente
florale, grădinărit, implanturi de păr, coafură,
închiriere de aparate pentru coafarea părului,
îngrijirea sănătății, servicii de îngrijire la domiciliu,
servicii de sănătate prin apă (SPA), servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de îngrijire
de tip hospice, servicii de spitalicești, servicii de
bănci de țesuturi umane, închiriere de animale
pentru scopuri de grădinărit, închiriere de stupi
de albine, terapie asistată cu animale, servicii de
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analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități, servicii
de moașe, servicii de cămine de bătrâni, îngrijire,
medicală, servicii prestate de opticieni, servicii de
ortodonție, îngrijire paliativă, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultura,
horticultură și silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea rețetelor de către farmaciști, servicii de
psiholog, servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienților
consumatori de stupefiante, servicii de case de
odihnă, servicii de sanatorii, închirierea instalațiilor
sanitare, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, tatuare, servicii de telemedicină, servicii
de terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii de băi
turcești, exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură, asistență
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea buruienilor,
realizarea coroanelor.
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M 2015 03768

Dată depozit
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Nr. marcă

Denumire Marcă
FRUTTY FIT

M 2015 03782

03/06/2015

Mister Caritate România ASOCIATIA
SĂNĂTATEA
TA, ADEVĂR ŞI
CARITATE, STR.
CANTACUZINO NR.
8D, BL. 4, AP. 20,
PARTER, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA,
410175, ROMANIA

M 2015 03792

04/06/2015

DIP STAR

SC LJR SOLUTIONS
SRL-D, STR.
CAZABAN NR. 49,
JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

M 2015 03793

04/06/2015

X-elegant

COSTAN CATALINA
25
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STR.
ION CREANGĂ NR. 1,
BL. 1, AP. 57, JUDEŢUL
NEAMŢ, ROMAN,
ROMANIA

M 2015 03802

04/06/2015

GRAVRE LED

SC GRAVRE LED SRL, 11, 35
STR. FIZICIENILOR
NR. 22, BL. O4,
SC. 1, PARTER,
AP. 4, JUDEŢUL
ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

M 2015 03829

05/06/2015

ristorante VILLA
ROMANA

BEST ITALIAN
FLAVORS SRL, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR.
3, DEMISOL,
BIROUL 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 03847

08/06/2015

LA CONAC BOUTIQUE BATE TEODOR
MANSION
MIHAI, STR. MATEI
BASARAB, NR. 5,
JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE,
ROMANIA
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Nume titular
SC HAPPY SENSE
SRL, STR. MATEI
VOIEVOD, NR.
33A, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Clase
29, 35,
39

35, 41

17, 37

43

41, 43
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Denumire Marcă
SUBLIM NATURAL
HANDMADE

Nume titular
DANIŞ ADRIANA
ELENA, STR. MĂCIN
NR. 4B, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

Clase
5, 42,
44

09/06/2015

GEROCOSSEN
ARGAN BIO COLOR

SC GEROCOSSEN
SRL, BD. DIMITRIE
POMPEI NR.
9, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020335,
ROMANIA

3

M 2015 03910

10/06/2015

Terra Vita

GH HOLDINGS
29, 31,
GROUP LTD, STRADA 43
ARCH. MAKARIOU
& KALOGREON
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY NR.
4, BL. A-B, ET. 9,
APARTAMENT
903-904, LARNACA,
6016, CIPRU

M 2015 03941

11/06/2015

ALERGENIX

SC HERBAGETICA
SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU
NR. 599, JUDEŢUL
BRAŞOV, HARMAN,
ROMANIA

M 2015 03989

12/06/2015

SanThe
FITOCEAINĂRIE

SANTHE
31, 35,
FITOCEAINARIE SRL, 41, 43
STR. PETRE IONEL
NR. 109, JUDEŢUL
ILFOV, BRANEŞTI,
ROMANIA

M 2015 03990

12/06/2015

SES DESIGN
AMENAJARI
INTERIOARE

SES DESIGN
AMENAJARI
INTERIOARE SRL,
STR. PETRE IONEL
NR. 109, JUDEŢUL
ILFOV, BRANEŞTI,
ROMANIA

M 2015 04033

16/06/2015

REGULIV

PUSCASU GH. CEZAR 5
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR.
291, BL. 68, SC. 3, ET.
2, AP. 77, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

784

5

35, 37,
42
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M 2015 04034
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16/06/2015

M 2015 04043

Nr. marcă

Denumire Marcă
LAXAPRIM

Nume titular
Clase
PUSCASU GH. CEZAR 5
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR.
291, BL. 68, SC. 3, ET.
2, AP. 77, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16/06/2015

KYKYZONE

CĂRUNTU BOGDAN, 14, 35
STR. ZIZIN NR. 6,
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
NEMEŞ RADUMIRCEA, BD.
AGRONOMIEI NR.
2-6, BL. N.2-1,
AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ROŞCA LAURENŢIU
ŢIGĂERU , STR.
RODNEI NR. 37,
JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

M 2015 04056

16/06/2015

es EYE STYLE
EYEWEAR

SC EYE STYLE SRL, 35
STR. MIHAI BRAVU
NR. 223, PARTER,
CAMERA 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 04063

17/06/2015

EYE STYLE EYEWEAR SC EYE STYLE SRL, 35
STR. MIHAI BRAVU
NR. 223, PARTER,
CAMERA 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 04107

18/06/2015

FORT GUARD

SC FORT GUARD
45
SRL, STR. PLT.
PETRE IONESCU NR.
13, BL. 7BIS, AP. 1,
PARTER, CAMERA
NR. 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 04121

18/06/2015

NATURA VIE'N
FARFURIE

SC REVIVA IMPORT
5, 29,
EXPORT SRL, STR.
30
LIBERTĂŢII NR. 37,
JUD. CLUJ, APAHIDA,
407035, CLUJ,
ROMANIA
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18/06/2015

M 2015 04144

Nr. marcă

Denumire Marcă
VERDE PLUS

Nume titular
Clase
CHELE DRAGOS35, 39
GEORGE, STR.
I.L.CARAGIALE NR.
47B, JUDEŢUL ILFOV,
TUNARI, ROMANIA

22/06/2015

T-shirt Fest

PAVEL CRISTIAN41
OCTAVIAN, STR.
BALADEI NR. 3,
BL. 61, SC. B, ET.
3, AP. 59, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
OBREJA CLAUDIUOVIDIU, SAT
SÎNPETRU, STR.
PĂŞUNII NR. 231, JUD.
BRAŞOV, COMUNA
SÎNPETRU, ROMANIA

M 2015 04151

19/06/2015

Maviov

CRISTEA OVIDIU,
STR. PODIŞULUI
NR. 10-14, BL. B 18,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

41, 44

M 2015 04222

22/06/2015

ReomatoFit

SC HERBAGETICA
SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU
NR. 599, JUDEŢUL
BRAŞOV, HARMAN,
ROMANIA

5

M 2015 04237

23/06/2015

ZUZI party

SANDU ALEXANDRA, 41
INTR. CANALUL
ARGEŞ NR.
10, SECTOR 6,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 04244

23/06/2015

.1CONCEPT

MIHALACHE ALIN
GABRIEL, STR.
DRISTOR NR.
97-119, BL. 63, SC.
3, AP. 931, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 04259

24/06/2015

X LEVEL

BILLBOARD MEDIA
41
SRL, STR. SERGENT
NĂSTASE PAMFIL NR.
16, PARTER, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
020536, ROMANIA

786
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24/06/2015

M 2015 04290

Nr. marcă

Denumire Marcă
CHOCO SWEET HIJA

Nume titular
Clase
ABUAL HAIJA ISSAM, 30
SPLAIUL UNIRII, NR.
33, BL. M4, SC. 2, ET.
7, AP. 65, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25/06/2015

Dalia's Book

ASOCIATIA CARTEA
DALIEI, STR. SUB
COASTE NR. 789,
JUDEŢUL CLUJ,
BONTIDA, ROMANIA

9, 41,
42

M 2015 04308

25/06/2015

HELP! SNORING

SC M2000
MULTIMEDIA
SYSTEMS SRL,
ALEEA BARAJUL
SADULUI NR. 3-5, BL.
N11-N13, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 35,
38, 42

M 2015 04311

25/06/2015

PĂLĂRIA

ASOCIAŢIA NAPOCA 41
FOLK, PIAŢA UNIRII
NR. 19, ET. 1, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, 400113,
ROMANIA

M 2015 04321

26/06/2015

ESCAPE FROM
TRANSYLVANIA

BURACA DORIN,
STR. ALEXANDRU
OBREGIA, NR. 18,
BL. 18A, SC. A,
AP. 22, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

42

M 2015 04365

30/06/2015

RapidLab

TODY COMPANY
EXIM SRL, STR.
VADUL MOLDOVEI
NR. 22, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2015 04417

01/07/2015

ARTEFAUR

SC STYLE
LANGUAGE SRL,
STR. LUNCSOARA
NR. 5, BL. 75, SC.
A, AP. 15, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

20, 24,
25, 28

M 2015 04429

02/07/2015

ROMANIAN POKER
MASTERS RPM

CONSTANTIN DANIEL- 35, 41
SORIN, STR. SAMUIL
VULCAN NR. 19, SC.
2, AP. 18, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2015 04430

Dată depozit
02/07/2015

M 2015 04433

Nr. marcă

Denumire Marcă
ROMANIAN POKER
CHAMPIONSHIP RPC

Nume titular
Clase
CONSTANTIN DANIEL- 35, 41
SORIN, STR. SAMUIL
VULCAN NR. 19, SC.
2, AP. 18, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

02/07/2015

EDEN

INTER CONECTER
35
SRL, STR.
CONSTANTIN MIU
LERCA NR. 7/C,
JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

M 2015 04470

03/07/2015

AIS TRADING
Ia Irinaru MATERIALE
DE CONSTRUCŢII

SC DEPOZIT ANGRO
AIS TRADING SRL,
STR. REPUBLICII
NR. 5, JUDEŢUL
SUCEAVA, VATRA
DORNEI, ROMANIA

19, 35

M 2015 04513

06/07/2015

Pandalie

TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS
SA, PIAŢA PRESEI
LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY
GATE, TURNUL DE
NORD, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013702,
ROMANIA

35, 38,
41

M 2015 04514

06/07/2015

Viata e cel mai tare viral TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS
SA, PIAŢA PRESEI
LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY
GATE, TURNUL DE
NORD, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013702,
ROMANIA

35, 38,
41

M 2015 04537

07/07/2015

Reţete ca la mama
acasa

PFA LAURENTIU
LAURA, STR.
BUCURIEI NR. 8,
JUDEŢUL TIMIŞ,
GHIRODA, 307200,
ROMANIA

38

M 2015 04538

07/07/2015

iSenseSolutions.ro

ISENSE SOLUTIONS
S.R.L., STR.
CERNĂUŢI NR. 13,
BL. A10, SC. 1, ET.
7, AP. 46, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

35, 42
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Nr. marcă

Denumire Marcă

M 2015 04544

08/07/2015

StripUrin

TODY COMPANY
EXIM SRL, STR.
VADUL MOLDOVEI
NR. 22, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2015 04549

08/07/2015

PROEST REAL
ESTATE

EUROIMOB EXPERT
SOLUTIONS SRL,
STR. BUHUŞI
NR. 23, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 36,
37

M 2015 04592

09/07/2015

NEXUS GAMERS PUB SC SIMPLE IDEA
V.M.M. SRL, BD.
REGINA ELISABETA
NR. 37, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050012,
ROMANIA

28, 41

M 2015 04619

10/07/2015

Delicatenine

SC ZIANAMAI SRL,
STR. BRAZILOR NR.
66D, BL. 17, AP. 6B,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

18, 24,
25

M 2015 04622

12/07/2015

FESTIVALUL
AMBASADELOR

ASOCIATIA ESCU
ASOCIATIE NONGUVERNAMENTALA
NON-PROFIT, STR.
DOAMNA GHICA
NR. 66, BL. 69, SC.
A, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2015 04646

13/07/2015

Măiastra

ANDREEA
IULIA STOICIU,
STR. WALTER
MĂRĂCINEANU NR.
11, AP. 14, JUDEŢUL
PRAHOVA, SINAIA,
ROMANIA

25, 26,
35, 41

M 2015 04663

14/07/2015

SUPGUARD BODY

SC SUPGUARD BODY 37, 45
SRL, STR. GLORIEI
NR. 3, JUDEŢUL
PRAHOVA, BUŞTENI,
ROMANIA

A

789

Nume titular
Clase
GÂVAN NORINA35, 41,
ALINTA, STR.
42
TRIFOIULUI NR. 23A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, 400478,
ROMANIA
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Dată depozit
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M 2015 04698

Nr. marcă

Denumire Marcă
kubik Acoperişul.

Nume titular
Clase
MEREUŢĂ
6, 17,
ALEXANDRU,
19
ALEA DIMITRIE
ANGHEL NR. 8, SC.
3, AP. 11, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BĂLĂNEL SERGHEI,
ŞOS. PANTELIMON
NR. 363, BL. A1, SC. A,
ET. 7, AP. 32, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

15/07/2015

navigator.ro

SC NAVI TRAVEL SRL, 39
CALEA VITAN NR. 23C,
PARTER, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 04739

16/07/2015

NoGravity descoperă
aventura

SC NOGRAVITY
CLUB SRL, STR.
CĂDEREA BASTILIEI
NR. 22, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010615,
ROMANIA

35, 39,
41, 42,
43

M 2015 04746

16/07/2015

aerobus

PANDEL IONCRISTIAN, STR.
HELESTEULUI
NR. 20, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2015 04752

16/07/2015

CLUB SPORTIV DACIA ASOCIATIA CLUB
41
UNIREA BRAILA
SPORTIV DACIA
UNIREA BRAILA, STR.
PARC MONUMENT
NR. 1, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

M 2015 04798

17/07/2015

KEI DEVELOPMENT

SC KEI
DEVELOPMENT SA,
STR. PĂCII NR. 32,
JUDEŢUL ILFOV,
CHITILA, ROMANIA

35, 42

M 2015 04799

17/07/2015

FREELO

SC KEI
DEVELOPMENT SA,
STR. PĂCII NR. 32,
JUDEŢUL ILFOV,
CHITILA, ROMANIA

41, 43,
44
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M 2015 04801

Dată depozit
17/07/2015

M 2015 04802

Nr. marcă

Denumire Marcă
Top Meseriasi

Nume titular
MIC BOUTIQUE
MEDIA SRL, BD.
ŞTEFAN CEL MARE
NR. 126A, BL. AN61,
ETAJ 5, AP. 17,
JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

Clase
35, 37,
41, 42

17/07/2015

MIC BOUTIQUE MEDIA MIC BOUTIQUE
MEDIA SRL, BD.
ŞTEFAN CEL MARE
NR. 126A, BL. AN61,
ETAJ 5, AP. 17,
JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

35, 37,
41, 42

M 2015 04804

17/07/2015

BD Bacania cu
Delicatese

BABOI RADU, STR.
SCHITU DARVARI
NR. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BUCUR MONICA
MARIA, STR.
RENAŞTERII
NR. 21, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 35

M 2015 04883

22/07/2015

RGS RESPECT
GUARD SOLUTIONS

SC RESPECT
GUARD SOLUTIONS
SRL, STR. MIHAIL
SEBASTIAN NR. 104,
BL. V 89, SC. 1, ET.
1, AP. 14, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

45

M 2015 04885

22/07/2015

W WienerWurst DIE
BESTE WURST IN
DER STADT!

SC AUSTRIA GASTRO 43
SYSTEM A.G.S.
SRL, STR. ŞESU
ROŞU BL. F3, SC.
A, AP. 3, JUDEŢUL
CARAŞ SEVERIN,
CARANSEBEŞ,
ROMANIA

M 2015 04910

24/07/2015

FITOPASIT

SIMIONOV VLADIMIR, 5
STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, BL.
33, SC. C, ETAJ 3, AP.
7, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, 730104,
ROMANIA
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M 2015 04911
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24/07/2015

M 2015 04912

Nr. marcă

Denumire Marcă
VIRUSIL

Nume titular
Clase
SIMIONOV VLADIMIR, 5
STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, BL.
33, SC. C, ETAJ 3, AP.
7, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, 730104,
ROMANIA

24/07/2015

FITOSUN

SIMIONOV VLADIMIR, 5
STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, BL.
33, SC. C, ETAJ 3, AP.
7, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, 730104,
ROMANIA

M 2015 04913

24/07/2015

LACTOLAX

SIMIONOV VLADIMIR, 5
STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, BL.
33, SC. C, ETAJ 3, AP.
7, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, 730104,
ROMANIA

M 2015 04915

24/07/2015

STOMAMED

SIMIONOV VLADIMIR, 5
STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, BL.
33, SC. C, ETAJ 3, AP.
7, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, 730104,
ROMANIA

M 2015 04917

24/07/2015

HOLOSAS

SIMIONOV VLADIMIR, 5
STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, BL.
33, SC. C, ETAJ 3, AP.
7, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, 730104,
ROMANIA

M 2015 04958

27/07/2015

SCREEN NATIVE

SC LIVING DOTS
35, 38,
COM SRL, STR. POET 41, 42
PANAIT CERNA NR.
8, BL. M58, SC. 1,
AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 04988

27/07/2015

Prince Dracula

MARIA CARLA
DOBRONĂUŢEANU,
INTR. BITOLIA
NR. 28, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

792
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M 2015 04989
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27/07/2015

M 2015 04991

Nr. marcă

Denumire Marcă
HIT

Nume titular
PUFU VLAD
MIRCEA, STR. NICU
CONSTANTINESCU
NR. 27, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

Clase
3

28/07/2015

I love my Karissma!

SC VALCOR
PRODEXIMP
SRL, STR. LUNCA
JARISTEI, NR.
37, SECTOR 3,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

24, 26,
42

M 2015 05010

28/07/2015

OTHO

VASILE ADRIAN36
CRISTIAN, ŞOS.
MIHAI BRAVU NR. 186,
BL. 212, SC. B, ET.
8, AP. 63, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 05017

28/07/2015

VEGANADE

MEICA BOGDAN
RADU, STR.
JANDARMERIEI NR.
269A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013896,
ROMANIA

M 2015 05026

29/07/2015

suki Pere cu Măr

GIGOV OGNYAN, STR. 32, 35
ELENA TEODOSIEVNA
NR. 5, ET. 4, AP. 11,
VARSETI, BULGARIA

M 2015 05027

29/07/2015

suki Căpşune cu Măr

GIGOV OGNYAN, STR. 32, 35
ELENA TEODOSIEVNA
NR. 5, ET. 4, AP. 11,
VARSETI, BULGARIA

M 2015 05028

29/07/2015

suki Afine cu Măr

GIGOV OGNYAN, STR. 32, 35
ELENA TEODOSIEVNA
NR. 5, ET. 4, AP. 11,
VARSETI, BULGARIA

M 2015 05029

29/07/2015

suki Mure cu Măr

GIGOV OGNYAN, STR. 32, 35
ELENA TEODOSIEVNA
NR. 5, ET. 4, AP. 11,
VARSETI, BULGARIA

M 2015 05030

29/07/2015

suki Zmeură cu Măr

GIGOV OGNYAN, STR. 32, 35
ELENA TEODOSIEVNA
NR. 5, ET. 4, AP. 11,
VARSETI, BULGARIA

M 2015 05031

29/07/2015

suki Struguri cu Măr

GIGOV OGNYAN, STR. 32, 35
ELENA TEODOSIEVNA
NR. 5, ET. 4, AP. 11,
VARSETI, BULGARIA

793
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Nr. depozit
M 2015 05032

Dată depozit
29/07/2015

M 2015 05037

Nr. marcă

Denumire Marcă
suki Fructe de pădure
cu Măr

Nume titular
Clase
GIGOV OGNYAN, STR. 32, 35
ELENA TEODOSIEVNA
NR. 5, ET. 4, AP. 11,
VARSETI, BULGARIA

29/07/2015

RESTAURANT
FIRENZE

SC SPS IMPEX SRL,
43
STR. AVRAM IANCU
NR. 46, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

M 2015 05040

29/07/2015

LA ŢIGĂNCI

ASOCIAŢIA PENTRU 43
ECONOMIE SOCIALĂ
PRO-DIVERSITATE,
ŞOS. MIHAI BRAVU
NR. 123-135, BL.
D11, SC. C, ET. 8,
AP. 30, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 05080

30/07/2015

OMG DESIGN

SPIRIDON LAURA
SIMONA, STR. POET
PANAIT CERNA NR.
26, BL. M56, SC.
1, AP. 27, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARINESCU OANA,
STR. COMPLEX
PACEA NR. 28,
COMUNA CIOLPANI,
JUDEŢUL ILFOV, SAT
IZVORANI, ROMANIA

18, 25

M 2015 05124

31/07/2015

băzis

BERSZAN-MARKOS
ZSOLT, STR.
PRIETENIEI NR. 9,
JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC,
530201, ROMANIA

41

M 2015 05129

03/08/2015

Carpath Enduro

DRAGHIS DECEBALSILVIU, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU,
ROMANIA

35, 41,
42, 44

M 2015 05164

04/08/2015

KROM SECURITY
SYSTEMS

SC KROM SECURITY
SYSTEMS SRL, STR.
VASILE ALECSANDRI
NR. 50, COMUNA
BRAZI, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT
BATESTI, ROMANIA

45
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05/08/2015

M 2015 05245

Nr. marcă

Denumire Marcă
Linia 21 PENTRU
CĂLĂTORII URBANE

Nume titular
VOINESCU BOGDAN
FLORIN, STR.
INTRAREA BADENI,
NR. 4, BL. Y7, SC.
A, AP. 10, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Clase
18, 24

06/08/2015

DALE DIN PIATRA
RECONSTRUITA
PIETRA

PĂDURE RADUGHEORGHE, STR.
VIGILENŢEI NR.
1, AP. 5, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

19

M 2015 05273

10/08/2015

CLARIO JUNIOR

SC CLARIO LENS
SRL, STR. GEORGE
MISSAIL NR.
97, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

10, 35,
44

M 2015 05274

10/08/2015

CLARIO

SC CLARIO LENS
SRL, STR. GEORGE
MISSAIL NR.
97, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2015 05290

10/08/2015

EDUARD DĂBÎCAN
EDUCATION TEAM

DĂBÎCAN EDUARD41, 44
FLORIN, STR.
FABRICII DE ZAHĂR
NR. 11, AP. 4,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, ROMANIA

M 2015 05300

10/08/2015

AM CEVA SA ITI SPUN! ANTENA TV GROUP
SA, BD. FICUSULUI
NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2012 06376

04/10/2012

DAC

SC PROSPER MOD
SRL, ALEEA ARINII
DORNEI NR. 12,
BL. 17, SC. C, ET. 1,
AP. 36, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060797,
ROMANIA

30, 31,
32, 33
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10. LISTA MĂRCILOR RESPINSE
în urma deciziei
Comisiei de examinare a contestaţiilor
- conform Legii nr. 84/1998, republicată
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Tabel al mărcilor respinse în urma deciziei
comisiei de examinare a contestațiilor
Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă

Denumire marcă

M 2021
07691

25/10/2021

EXTRACÂȘTIG

EURO CONTRACTOR
SRL

M 2021
08976

16/12/2021

MEDICAST3D EASY
LIFE

MEDICAST EUROPE 3D 10, 35
SRL

M 2021
07684

25/10/2021

SEMINTE FUNDULEA

COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

31, 35

M 2021
07217

06/10/2021

Agro.Farm

MARINA IVASCU

1, 5, 31

M 2021
09158

22/12/2021

Cucina TUREA băcănie
cu bucătărie

CUCINA TUREA SRL

39, 43

M 2022
00201

13/01/2022

MAXY MOB DESIGN
- confort, eleganța,
satisfacție-

MAXY MOB DESIGN

35

M 2021
06441

04/09/2021

Toaleta Japoneza

YAKSTEEL SRL

11

M 2021
07165

05/10/2021

9 TH DAN KRAW TAI
DO SELF DEFENSE
FOUNDER

IONEL ILIESCU

41

M 2021
07290

11/10/2021

Calatorie spre Sine

IRINA SINICA

41, 44

M 2021
07562

19/10/2021

DR. IMMUNITY
REGENSWISS
VIRATTACK FORTE
RAPID IMMUNE
DEFENSE

SC REGENSWISS
PHARMA
LABORATOIRES
GENEVE AG SRL

5, 35

M 2021
07654

22/10/2021

FABRICA DE
POLICARBONAT

CARBOPLAK SRL

17, 19

M 2021
07853

01/11/2021

BMOBILE GSM

BNE ALLGAMES SRL

35

M 2021
08118

11/11/2021

PET SHOW MEDIA

MEDIA TASK CONSULT
SRL

9, 16, 35,
38, 41, 45

M 2021
08152

15/11/2021

DentalHub

CRISTINA TOADER

44

M 2021
08291

18/11/2021

Carmangeria "Casa
Țăranului"

RALI RALU CARM S.R.L. 29

M 2021
08441

24/11/2021

ASOCIATIA
SOMELIERILOR
PROFESIONISTI DIN
ROMANIA

VIRGILIU ȘTEFAN
DUMITRAȘCU
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35, 42
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41
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Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă

Denumire marcă

M 2021
08744

08/12/2021

PUTEREA VOCII:
EDUARD DAN FRANȚI
VOCEA SI MODUL IN
CARE VORBESTI ITI
POATE OFERI O MARE
PUTERE DE INFLUENTA
ASUPRA OAMENILOR

16, 35, 41

M 2021
08960

15/12/2021

NextUp Software

S.C. CIEL ROMANIA
S.R.L.

9, 42

M 2021
09075

20/12/2021

Expo TIAL Târgul
Internațional al
Autorităților Locale
BUCUREȘTI ROMÂNIA

INSTITUTUL NAȚIONAL
DE STUDII ȘI
CERCETĂRI ÎN
ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ

35

M 2021
09111

21/12/2021

SUPER REVELION

ETNO FOLCLOR MEDIA 9, 35, 38, 41
SRL

M 2021
08813

09/12/2021

Casuta din Poiana

SC TOTAL ABROLL SRL 43

M 2021
02667

01/04/2021

Be ozone

VOPAX SOLUTIONS
S.R.L.

11

M 2021
02478

25/03/2021

Auto Center Tirgu-Mures

DANIEL BORȘ

37

M 2021
05474

21/07/2021

Biserica UNIVERSALĂ

ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ 45
LOCAȘUL DUHULUI
SFÂNT

M 2021
05093

05/07/2021

Rulate de cea mai buna
calitate

SC AUTO SCHUNN SRL 12

M 2021
04853

23/06/2021

FILM 42

S.C 42KMFILM S.R.L

9, 41

M 2021
04416

07/06/2021

RetourBox

TEVA
PHARMACEUTICALS
SRL

10

M 2021
04373

04/06/2021

DENTAL ACADEMICA

ALEXANDRU-BOGDAN
MUSAT

41, 44

M 2021
03776

12/05/2021

The Bikers

MOTO HEADS MEDIA TV 35
SRL

M 2021
03626

07/05/2021

Vădastra vatră oltenească VASILE C&I SRL

30

M 2021
02842

07/04/2021

Gourmet Pizza

SC GOURMET PIZZA
ITALY SRL

43

M 2021
02749

05/04/2021

www.banul-digital.ro

CONF.CORP.COOP. F.A. 36

800

Nume titular

Clase
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Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă

Denumire marcă

M 2021
01805

08/03/2021

PARTIDUL RETEAUA
PROFESIONISTILOR
RENASTEM (RPR)

HORNET IULIEAN

M 2021
01577

28/02/2021

Concursul National de
interpretare teatrala
si muzicala C.I si
C.C.Nottara

FUNDATIA CULTURALA 41
REMEMBER ENESCU

M 2021
01477

24/02/2021

GSM Box

B2B INTEGRATED SRL

9

M 2021
01432

23/02/2021

HAGI GOLD

HAGI GOLD SRL

14

M 2021
01378

22/02/2021

bumbac

SC LOTCA LBV SRL

25

M 2021
00762

02/02/2021

MERERO

ILMI-UNIC COM SRL

31, 32

M 2021
00987

09/02/2021

REZIDENTIAT COM

DOCENDO DTM
SOLUTIONS SRL

41

M 2021
02096

15/03/2021

Turism experiential

CRISTIM 2 PRODCOM
SRL

39, 41, 43

M 2021
02797

06/04/2021

ECO GREEK ESTI CEEA ECOGREEK SRL
CE MANANCI

M 2021
03629

07/05/2021

academicfoodanddrinks.ro STAŢIUNEA DE
29, 33
CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ
BĂNEASA - BUCUREŞTI

M 2021
03718

11/05/2021

Football Development
PARK

GIGI ADRIAN MITITELU

25, 28, 35,
41

M 2021
04207

27/05/2021

Autonav

WEBGLOBAL PRO
FUTURE S.R.L.

9

M 2021
03496

29/04/2021

CONSTRUCȚII MONTAJ CONSTRUCTII MONTAJ 19, 37
A.G.
AG S.R.L.

801

Nume titular

Clase
9, 16, 35,
36, 41

16, 29, 30,
31, 35, 43
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