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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979
and
6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007
(Madrid Union)1
Status on July 15, 2015
State/IGO
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)

M 2021 07239

07/10/2021
SDX CONCEPT SRL, STR.
GENERAL NICOLAE MĂGEREANU
NR. 3, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

Sdx Market

(210)
(151)
(732)

M 2022 00691

(740)

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

02/08/2021
RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED,
UNIT C, 9/F WINNING HOUSE,
NO.72-76 WING LOK STREET,
SHEUNG WAN, HONG KONG

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
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.

AITO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule electrice, vehicule cu telecomandă,
altele decât cele de jucărie, alarme sonore
(pentru marșarier) la vehicule, dispozitive
antifurt pentru vehicule, automobile electrice,
mașini hibride, motoare pentru vehicule
terestre, motoare cu benzina pentru vehicule
terestre, automobile, roti de automobile, portiere
de autovehicule, tablouri de bord pentru
automobile, cutii de viteze pentru automobile,
stergatoare de parbriz pentru automobile,
mecanisme de ambreiaj pentru automobile,
circuite hidraulice pentru automobile, masini
fara conducator (masini autonome), scutere
electrice, monocicluri cu autobalans, biciclete,
scaune cu rotile acționate electric, drone cu
cameră, șasiuri pentru vehicule, scaune de
siguranta pentru copii, pentru vehicule, frane
pentru vehicule, huse pentru scaune de vehicule.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

M 2022 01120

cu explozivi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încărcătură explozivă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
explozive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mine (explozivi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu explozivi gelatinoși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu torpile explozive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu semnale explozive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu proiectile explozive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cartușe explozive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
explozivi lichizi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu explozivi granulari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu substanțe
explozive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pulberi explozive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capse
explozive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu amorse explozive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu explozivi
de detonare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu explozivi de inițiere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu incărcături
cumulative (explozive), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pentru explozivi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
amorse pentru explozivi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fitile detonator pentru
explozivi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fitile detonante pentru explozivi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu substanțe explozive și dispozitive, altele
decât armele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu focuri de artificii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu focuri
de artificii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corpuri de artificii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu artificii
sub formă de obuze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu focuri bengaleze
(focuri de artificii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu focuri bengale (focuri
de artificii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive explozibile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
explozibile pentru curățarea câmpurilor de mine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
explozivi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încărcătură explozivă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
explozive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mine (explozivi), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu explozivi gelatinoși,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

14/02/2022
Nicolae CRISTEI, STR. SOARELUI
NR. 2, AP. 84, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
Lidia CRISTEI, STR. SOARELUI
NR. 2, AP. 84, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

FANTANA RAUL SORIN & ASOCIATII
SRL, STR. ZIZINULUI, NR. 84, SC.
B, AP. 14, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500209

(540)

Rompiro
(531)

Clasificare Viena:
01.01.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: alb, bleumarin, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
13. Explozivi, încărcătură explozivă, produse
explozive, mine (explozivi), explozivi gelatinoși,
torpile explozive, semnale explozive, proiectile
explozive, cartușe explozive, explozivi lichizi,
explozivi granulari, substanțe explozive, pulberi
explozive, capse explozive, amorse explozive,
explozivi de detonare, explozivi de inițiere,
incărcături cumulative (explozive), hârtie pentru
explozivi, amorse pentru explozivi, fitile
detonator pentru explozivi, fitile detonante pentru
explozivi, substanțe explozive și dispozitive,
altele decât armele, focuri de artificii, focuri
de artificii, corpuri de artificii, artificii sub
formă de obuze, focuri bengaleze (focuri de
artificii), focuri bengale (focuri de artificii),
dispozitive explozibile, dispozitive explozibile
pentru curățarea câmpurilor de mine.
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torpile explozive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu semnale explozive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu proiectile
explozive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cartușe explozive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu explozivi lichizi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu explozivi
granulari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu substanțe explozive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pulberi
explozive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu capse explozive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu amorse explozive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
explozivi de detonare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu explozivi de inițiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
incărcături cumulative (explozive), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie pentru
explozivi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu amorse pentru explozivi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fitile detonator
pentru explozivi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fitile detonante pentru explozivi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
substanțe explozive și dispozitive, altele decât
armele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu focuri de artificii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu artificii (focuri de -), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu corpuri
de artificii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu artificii sub formă de obuze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu focuri
bengaleze (focuri de artificii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu focuri bengale (focuri
de artificii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive explozibile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
explozibile pentru curățarea câmpurilor de mine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lucrări de inginerie civilă care utilizează
explozibile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu demolări de construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu construcții
și demolări de clădiri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu reparații și întreținere
de clădiri pentru evitarea demolării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu explozivi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu încărcătură
explozivă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse explozive, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mine (explozivi), servicii de vânzare cu

amănuntul online în legătură cu explozivi
gelatinoși, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu torpile explozive, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu semnale explozive, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu proiectile
explozive, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cartușe explozive, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
explozivi lichizi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu explozivi granulari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu substanțe explozive, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pulberi
explozive, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu capse explozive, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu amorse explozive, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu explozivi de
detonare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu explozivi de inițiere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu incărcături cumulative (explozive), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie pentru explozivi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu amorse pentru
explozivi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fitile detonator pentru
explozivi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fitile detonante pentru
explozivi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu substanțe explozive și
dispozitive, altele decât armele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu focuri
de artificii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu focuri de artificii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corpuri de artificii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu artificii sub formă
de obuze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu focuri bengaleze (focuri
de artificii), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu focuri bengale (focuri de
artificii), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dispozitive explozibile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive explozibile pentru curățarea
câmpurilor de mine

37. Servicii de inginerie civilă care utilizează

explozibile, demolări de construcții, construcții
și demolări de clădiri, reparații și întreținere
de clădiri pentru evitarea demolării, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
perforarea rocilor.
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sport bluzoane, burnuzur, cămăși, cămăși
hawaiene, cape, capoate, cardigane, ciorapi,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
ciorapi antiperspiranți, colanți, combinezoane,
confecții, costume, costume de baie pentru
copii, costume de bebeluși, cravate, eșarfe,
flanele, fuste, geci, fulare (eșarfe pentru gât),
geci fără mâneci, glugi, gulere, haine de casă,
haine de stradă pentru fete, haine din lână,
haine tip parka, haine pentru copii, hanorace,
helănci, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte pentru nou născuți, izmene,
jachete, jachete casual, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete sport, lenjerie intimă
și de noapte, mănuși, paltoane, pantaloni,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii
mici, pelerine, costume de plajă, pulovere,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
glugă, pulovere groase, redingote, pulovere tip
polo, robă de botez, rochii din piele, rochii
drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
sugari și copii mici, salopetă de copii, șaluri,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), șalvari, sarafane, șorturi, șosete
pentru sugari și copii mici, jartiere pentru șosete
bărbătești, taioare, branțuri, carâmbi de cizme,
cozorace, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte din catifea, bavete din pânză,
bolerouri, cizme de ploaie pentru copii, ghete
pentru bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși, articole
de purtat pe cap pentru copii, pantaloni pentru
copii, îmbrăcăminte pentru copii, salopetă de
copii, încălțăminte pentru copii, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), costume de baie pentru
copii, haine de stradă pentru copii, cizme de
ploaie pentru copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, rochii pentru sugari și copii mici,
șosete pentru sugari și copii mici, bavete pentru
copii (nu din hârtie), articole de purtat pe cap
pentru copii, pantaloni salopetă pentru sugari și
copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru sugari și
copii mici, costume pentru copii folosite în cadrul
jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o
singură piesă pentru sugari și copii mici, chiloței
pentru bebeluși, costume de bebeluși, bluzițe
pentru bebeluși, combinezoane pentru bebeluși
(îmbrăcăminte), pantalonași pentru bebeluși,
pantofi pentru bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși,
încălțăminte pentru bebeluși, sandale pentru
bebeluși, ghete pentru bebeluși, botoșei tricotați
pentru bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, robă de botez, halate pentru botez,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), pijamale

39. Servicii

de depozitare, transport și
depozitare, depozitare de materiale periculoase,
servicii de depozitare de încărcături.
41. Organizarea de spectacole de focuri de
artificii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01308

21/02/2022
BEBEKID SHOP S.R.L., STR.
SABARULUI NR. 185, SAT
CLINCENI, JUD. ILFOV, COMUNA
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

BEBEKID
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Șaluri și eșarfe, scutece, scutece tip
chilot (îmbrăcăminte), șosete, topuri (articole
vestimentare), trenciuri, treninguri (pentru sport),
tricouri, tricouri polo, veste, pentru păr (voaluri),
bandane, băști, baticuri, berete,
bonete,
bentițe pentru cap, căciuli cu ciucuri, căciuli
pentru ciclism, căciuli tip cagulă, căști cu
viziera, cozorocuri, eșarfă tubulară, fesuri,
glugi (îmbrăcăminte), lașmace, manșoane
(îmbrăcăminte), măști pentru dormit, pălării,
pălării mici, șoșoni, șepci cu cozoroc, voalete,
papuci de baie, sandale de baie, bascheți,
cizme, botoșei, echipament de gimnastică,
ghete, încălțăminte de sport, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
sport, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, pantofi de sport, papuci de
casă, sandale, sandale tip sabot, teniși, pantofi
de sport, încălțăminte de sport, sneakers,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, ascoturi
(cravate), bermude, bluze, bluze scurte, bluze
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pentru fetițe, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă), haine
de stradă pentru băieți, bentițe pentru cap,
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), căciuli
tricotate, căciuli cu ciucuri, căciuli tip cagulă,
căciuli cu nod, șepci și căciuli pentru sport,
căciuli și șepci pentru ski, geci "bomber", geci
cu mâneci, geci fără mâneci, geci de puf, blugi,
sarafane (rochii), rochii drepte, rochii de plajă,
compleuri de dormit, cizme și ghete, seturi de
maiouri și șorturi (articole vestimentare), seturi
de bluză și jachetă, șosete, șosete cu talpă,
șosete de lână, șosete peste genunchi, șosete
până la glezne, șosete antiderapante, mănuși
tricotate, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
mănuși de iarnă, mănuși, fulare (îmbrăcăminte),
fulare tubulare, fulare (eșarfe pentru gât),
fular tip manșon, pantaloni colanți, colanți de
lână, maiouri, pantaloni scurți, pantaloni lungi,
pantaloni sport, pantaloni cargo, pantaloni chino,
pantaloni de ocazie, pantaloni de drumeție,
pantaloni bufanți scurți, pantaloni largi, pantaloni
de trening, pantaloni de pijama, pantaloni pentru
camuflaj, pantaloni scurți pentru sport, pantaloni
de trening scurți, pantaloni scurti (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni de trening cu
bandă elastică, jachete (îmbrăcăminte), jachete
impermeabile, jachete groase, jachete de stradă,
jachete pentru schi, jachete de trening, jachete
din bumbac, jachete din polar, haine din denim
(jachete, pardesie etc.), jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, bluze cu glugă,
bluze și șorturi pentru sport, bluze de trening,
fuste, pulovere tip polo, tricouri tip polo, cămăși
de costum, cămăși cu mânecă scurtă, camasi
cu maneca lunga, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, turbane, curele (accesorii vestimentare),
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
bavete din material plastic pentru sugari,
cardigane, veste matlasate, veste din fleece,
veste cu umplutură de puf, botoșei, costume de
plajă, halate de plajă, pălării de plajă, costume
de plajă, încălțăminte de plajă și sandale, articole
de încălțăminte pentru plajă, rochii și cămăși de
damă pentru plajă, încălțăminte de plajă, halate
de baie, costume de baie, șorturi de baie, slipuri
de baie, papuci de baie, costume de baie întregi,
slipuri (chiloți de baie), halate de baie cu glugă,
paltoane cu umplutură din puf, jachete din denim,
îmbrăcăminte din denim, jeanși denim, hanorace
cu glugă, hanorace sport.

(210)
(151)
(732)

M 2022 01316

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

21/02/2022
DENTAL CREATION BY DR
TAREQ HAJAJ SRL, STR. IOAN
PLAVOSIN NR. 8 (COLT CU STR.
HORIA, NR. 18), ET. 1, AP. SAD
05, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DENTAL CREATION

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de igienă dentară, servicii
oferite de clinici dentare, servicii de tratament
de canale radiculare dentare, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, servicii de ajustare
a protezelor dentare, servicii de chirurgie
de implanturi dentare, servicii de tratamente
dentare cu fluor, anestezie dentară, servicii
medicale de igienă orală, servicii oferite de clinici
medicale, furnizarea de informații medicale,
consultații medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de tratament medical.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 01551

01/03/2022
SC ELEKTRO COMM JET SRL,
STR. ANASTASIE PANU, NR. 21,
BL. 7 NOIEMBRIE, SC. A, AP.
34, ET. 9, JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

M 2022 01605

02/03/2022
SC ALEVIA SRL, STR. ANA
IPATESCU, NR. 9, JUDEȚ
SUCEAVA, FALTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

Beauty HyaluCollagen
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, alimente
si substante dietetice adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni, produse si articole pentru
igiena, suplimente alimentare si preparate
dietetice de uz medical, antioxidanti, suplimente
vitaminice si minerale, remedii naturale si
farmaceutice, preparate cu extracte din plante
medicinale, alifii medicinale, balsamuri de uz
farmaceutic, balsamuri de uz medical, creme de
protectie medicinale, elixiruri, produse chimicofarmaceutice, geluri antibacteriene, geluri
antiinflamatoare, lotiuni de uz farmaceutic,
lotiuni pentru ingrijirea pielii (de uz medical),
medicamente, picaturi nazale de uz medical,
picaturi pentru ochi, picaturi pentru urechi,
potiuni (preparate) medicinale, preparate
antibacteriene,
preparate
antiinflamatorii,
preparate
dermatologice,
preparate
farmaceutice, preparate pentru calmarea durerii,
siropuri de uz farmaceutic, servetele impregnate
cu lotiuni farmaceutice, sprayuri medicinale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, sapunuri si
detergenti medicinali si dezinfectanti, sampoane
medicinale, toate aceste produse fiind pe baza
de sau continand acid hialuronic si/sau colagen.

ŢAC-ŢAC BRUTĂRIA
DOMNEASCĂ
(531)

Clasificare Viena:
07.01.13; 07.01.24; 21.01.17; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) Culori revendicate: roșu
(HEX#d2401d), galben (HEX#ffdc31),
gri (HEX#ffffff),negru (HEX#36424b)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de panificatie, produse de patiserie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agentii de import-export, servicii oferite de
lanţ de magazine, toate acestea în legătură cu
produsele din clasa 30.
39. Transport, ambalare şi depozitarea de
mărfurilor, organizarea de călătorii, în legătură cu
produsele din clasa 30.

───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2022 01607

02/03/2022
SC ALEVIA SRL, STR. ANA
IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

Articlar HyaluCollagen
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(511)

(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, alimente
și substante dietetice adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni, produse și articole pentru
igienă, suplimente alimentare și preparate
dietetice de uz medical, antioxidanți, suplimente
vitaminice și minerale, remedii naturale și
farmaceutice, preparate cu extracte din
plante medicinale, alifii medicinale, balsamuri
de uz farmaceutic, balsamuri de uz
medical, creme de protectie medicinale,
elixiruri, produse chimico-farmaceutice, geluri
antibacteriene, geluri antiinflamatoare, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picaturi
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii,
preparate
dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, siropuri de uz farmaceutic,
șervetele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
sprayuri medicinale, suplimente homeopate,
uleiuri medicinale, unguente de uz farmaceutic,
săpunuri și detergenti medicinali și dezinfectanți,
șampoane medicinale, toate aceste produse
fiind pe bază de sau conținând acid hialuronic și/
sau colagen.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: alb, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment muzical.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01742

09/03/2022
ONLINE GLOBAL MARKET SRL,
STR. TEIULUI, NR. 2B, CAMERA
1, BIROUL NR. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Neokonix
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi de bord adaptate pentru telefoane
mobile și telefoane inteligente, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.

───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01620

23/03/2022
ANDREI-RAZVAN OLTEANU, STR.
MARIN CONSTANTIN NR. 30,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 52593,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01754

(740)

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

10/03/2022
DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL
CETATII NR. 3, JUD. MUREȘ,
SIGHIȘOARA, MUREȘ, ROMANIA

(540)

SMOLS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în

GLOBAL SOUNDS GS
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(531)

legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de local public, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii oferite de snackbaruri, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast food la pachet, servicii de catering,
servicii de catering mobil, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri.

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 02.01.08; 11.03.01;
03.11.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate: rosu, galben,
albastru, alb, negru
(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, promovarea de 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 10, 41, 44, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
emiterea de rapoarte medicale, compilarea de
rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale.
41. Pregătire în domeniul studierii și folosirii
plantelor în scop medicinal sau terapeutic,
publicare de jurnale, cărți și manuale în domeniul
medicinei, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei, realizare de cursuri de
formare continuă în medicină, servicii de formare

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 01756

(740)

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

10/03/2022
ASOCIATIA SOCIETATEA
ROMANA DE MEDICINA
SPORTIVA, STR. IONEL PERLEA,
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE MEDICINĂ
SPORTIVĂ DIN 1932
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în materie de medicină ortopedică, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
pregătire în domeniul plantelor medicinale,
servicii educative în domeniul medicinei, cursuri
de pregătire în medicină, servicii educative
în materie de igienă, pregătire tehnică în
materie de igienă, pregătire în domeniul igienei,
formare profesională cu privire la primul ajutor,
servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor, instruire, instruire
educativă, instruire profesională, antrenament
(instruire), instruire pentru adulți, cursuri de
instruire scrise, furnizarea de instruire online,
coaching pentru viață (instruire), instruire în
domeniul medical, oferte de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire, publicare de
manuale de instruire, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
demonstrații în scop de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, cursuri de
formare, organizare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, servicii
de certificare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
acordarea de premii în educație, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, formare privind
sănătatea și starea de bine, servicii de instruire
cu privire la sănătate și siguranță, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video
la cerere, furnizare de filme, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video
la cerere, predare în domeniul medical,
publicare de publicații medicale, instruire
și învățământ medicale, publicare de texte
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, publicare și emitere de documente
științifice în legătură cu tehnologia medicală,
servicii de instruire pentru asistente medicale
care fac vizite la domiciliu, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, pregătire în arta înfrumusețării,
furnizarea de cursuri în tehnici de înfrumusețare,
furnizarea de seminarii educative în materie de
terapii de înfrumusețare, realizare, coordonare

şi organizare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
23
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pentru activități sportive de recreere, organizare
de conferinţe şi concursuri, organizare de
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
organizare de conferinţe şi concursuri, educație,
organizare de conferințe, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, publicare de manuale, elaborare
de manuale educative, publicare de manuale
școlare, servicii educaționale pentru copii,
educație sportivă, pregătire sportivă, servicii de
educație sportivă, servicii de pregătire sportivă,
servicii de educare sportivă, cursuri de pregătire
sportivă, informații cu privire la educația sportivă.
42. Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul medicinei, cercetare științifică în
domeniul medicinii sociale, cercetare privind
medicina, servicii de cercetare medicală, servicii
de laboratoare medicale, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, servicii de investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, servicii de
cercetare medicală şi farmaceutică, servicii
de stocare electronică de dosare medicale,
servicii de cercetare ştiinţifică în scop medical,
servicii de elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, servicii de
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
servicii de cercetare biologică, cercetare clinică
şi cercetare medicală, analiza serului uman
pentru cercetări medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru cercetări medicale, furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică
şi medicală în domeniul farmaceutic şi al
studiilor clinice, cercetare ştiinţifică cu scopuri
medicale în domeniul bolilor canceroase,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
proiectare și asigurarea infrastructurii necesare
pentru asigurarea serviciilor medicale digitale,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, prestare de servicii
de asistență medicală online pentru utilizatorii
de programe de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, toate serviciile de mai sus sunt
referitoare la domeniul medical sau al medicinei
si sunt furnizare online.
44. Furnizare de informații și noutăți în domeniul
medicinei, furnizare de informații referitoare la
medicină, servicii de medicină regenerativă,
servicii de medicină alternativă, servicii de
medicină sportivă, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, asistență sanitară
în legătură cu exercițiile terapeutice, servicii
de asistență sanitară la domiciliu, închiriere
de instalații sanitare mobile, închirierea de
echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii medicale de

igienă orală, îngrijiri de igienă pentru oameni,
servicii de igienă dentară, consiliere privind
sănătatea publică, consiliere în materie de
sănătate, servicii medicale și de sănătate,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de clinici medicale și de sănătate, studii
de evaluare a riscului privind starea de sănătate,
servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate, consiliere cu privire la asistența socială
a persoanelor în vârstă (sănătate), asistență
medicală de urgență, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, servicii de terapie, consiliere
privind terapia ocupațională, masaj, masaj și
masaj shiatsu terapeutic, furnizarea de informații
referitoare la masaj, masaj cu pietre calde,
masaj în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de consultare în legătură cu
masajul, asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, furnizare de informații despre masaj
tradițional japonez, furnizarea de informații
medicale, consiliere medicală, clinici medicale,
termoterapie medicală, controale medicale,
consultații medicale, asistență medicală,
servicii medicale, îngrijire medicală, servicii
medicale oferite de clinici medicale, închirierea
echipamentelor medicale, depistare medicală
(screening), efectuarea examenelor medicale,
îngrijire medicală ambulatorie, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
de tratament medical, furnizare de tratament
medical, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
închiriere de instrumente medicale, servicii de
informare medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii de
imagistică medicală, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de examinări medicale,
servicii de asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, asistență medicală pentru
animale, servicii ale clinicilor medicale, asistență
medicală la domiciliu, analiză comportamentală
în scop medical, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii medicale de stațiuni balneare,
servicii oferite de clinici medicale, testare
psihometrică în scopuri medicale, imagistică
optică pentru diagnosticare medicală, servicii
de asistență medicală pediatrică, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, servicii mobile
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ale clinicilor medicale, consiliere medicală în
domeniul gravidității, monitorizare la distanță de
date medicale pentru diagnostic și tratament
medical, servicii de tratament medical la
domiciliu, închiriere de echipament pentru uz
medical, consultanță medicală pentru alegerea
corectă de scaune cu rotile, comode, dispozitive
de ridicare pentru persoanele cu handicap,
cadre pentru mers și paturi, servicii de
evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului
şi evaluării eficienţei, servicii de degrevare
a familiei persoanei cu handicap sub formă
de servicii de asistență medicală, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, 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
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară furnizate de
companii de asigurări de sănătate, asistență
stomatologică, case de odihnă, 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
nașterii, consiliere în domeniul stomatologiei,
consiliere legată de nutriție, consiliere medicală
în legătură cu stresul, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, 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 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, informații medicale, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii de îngrijire temporară,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de reflexologie, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de tip
hospice, servicii de spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori si
de alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii de 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 servicii conexe activitatii
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
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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,
supervizare de programe de pierdere în greutate,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, consiliere în materie de pregătire
medicală, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli, toate cele menţionate
mai sus sunt furnizate şi online prin intermediul
internetului sau al oricărei alte platforme
electronice interactive oferite de servicii de
laboratoare medicale, servicii de analize
genetice pe animale în scopuri de diagnostic
sau tratament, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul și persoanelor, servicii de
aplicare de produse cosmetice pe corp, servicii
de aplicarea produselor cosmetice pe față,
servicii de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de

asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, servicii de asistență
sanitară furnizate de companii de asigurări
de sănătate, servicii de centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii de chiropractică,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consilierea psihologică a personalului, servicii
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, consiliere medicală,
emiterea de rapoarte medicale, compilarea de
rapoarte medicale, 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 depistare
a drogurilor, alcoolului și adn pentru scopuri
medicale, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analize medicale
pentru diagnosticul și persoanelor, asistență
psihologică, 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 centre de îngrijiri de lungă durată,
furnizare de informații despre servicii medicale,
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(511)

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
referitoare la medicină, furnizare de informații
referitoare la produse farmaceutice, întocmire
de rapoarte cu privire la aspecte legate de
îngrijirea sănătății, management de servicii
de asistență medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere privind intrumentele chirurgicale,
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 oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
prestate de medici, servicii spitalicești, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare (judo-seifuku), servicii
de medicină alternativă.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului inclusiv: stihare
(albă), șorțuri (îmbrăcăminte), cravate ascot,
bandane (fulare), halate de baie, slipuri
de baie/ pantaloni scurți de baie, costume
debaie, îmbrăcăminte 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), 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), mansoane /
manșete (îmbrăcăminte), gulere detașabile,
pernuțe împotriva transpirației pentru rochii,
rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), mănuși (îmbrăcăminte), pălării,
bentițe (îmbrăcăminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, glugi (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), jersee ( îmbrăcăminte),
uniforme de judo, rochii tip pulover /
rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloți de damă / chiloți pantalonași,
tricotaje (îmbrăcăminte), trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egari (jambiere) / jambiere,
egari (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),
apărători de urechi (îmbrăcăminte), eșarfe
circulare pentru gât / protecții pentru gât,
eșarfe pentru cap, cravate, îmbrăcăminte de
stradă, salopete I 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,
captuseli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eșarfe,
șaluri, plastroane pentru cămăși, platci de
cămăși, cămăși, cămăși cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurți tip fustă, bonete, măști de
somn, furouri (lenjerie de corp), bretele pentru
susținerea șosetelor, articole sport din jerseu,
maieuri sport, portjartiere, jachete căptușite
(îmbrăcăminte), costume, flanele / pulovere
I hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți, togi,
curele pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane,
uniforme, valuri (îmbrăcăminte), cozoroace
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(articole pentru acoperirea capului), veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, broboade,
jambiere.
35. Organizarea de parade de modă in scopuri
publicitare sau pentru promovarea vânzărilor,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
produselor din clasa 25, precum și curele, genți,
portofele și articole de marochinărie, accesorii
pentru îmbrăcăminte (exceptând transportul lor)
permițând clienților să le vadă și să le cumpere
în mod convenabil prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, cu ridicată, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice cu preponderență, inclusiv:
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, licitare, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficientă afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, 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, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcții, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenție
de informații comerciale, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri
comerciale sau publicitare, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare în
publicitate, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenție de importexport, managementul interimar al afacerii,
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 lobby comercial, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, negocierea
și încheierea de tranzacții comerciale pentru
terți, 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, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), promovarea
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, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, 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, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
40. Servicii de croitorie și în special
cusături
aplicate
pe
diferite
obiecte
vestimentare,
acoperăminte
de
cap,
accesorii suplimentare, inclusiv: aplicarea
de apreturi de finisaj pe materialele
textile, tivirea țesăturilor, tăierea țesăturilor,
vopsirea țesăturilor, precontractarea țesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de
rezistență la rupere pentru articolele de
îmbrăcăminte, confecționarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialeior pentru terți, croitorie
de damă, servicii vopsire, brodare, gravare,
inramarea lucrărilor de artă, trasarea cu laserul,
prelucrarea articolelor din piele: imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
țesăturilor, servicii de fotoculegere, imprimare
fotografică, fotogravură, tipărire (imprimare),
tighelire, imprimare serigrafica, lipire, imprimare
3D personalizată pentru alții, refolosirea creativă
(reciclarea deșeurilor).
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42. Design vestimentar, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, autentificarea
lucrărilor de artă, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
proiectare de decorațiuni interioare, amenajare /
design interior, proiectarea de rochii, design
de arte grafice, proiectarea ambalajelor,
design de cărți de vizită, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, design grafic
pentru materialele promoționale, cercetarea și
dezvoltarea de produse noi pentru terți.

35. Publicitate, servicii de comert pe platforme
online si prin magazine proprii cu produse
de genul: adezivi, grunduri, lacuri, vopsele,
membrane lichide bituminoase sub formă de
produse chimice, auxiliare constructii.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 01774

(740)

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

10/03/2022
LIXLAND SRL, STR.PRUNDU
MIC, NR.30, BL.CL.ADM.1,
JUDEȚ ARGEȘ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

M 2022 01794

11/03/2022
AUTOPRIM SERVICE SRL, STR.
MARASESTI NR. 31, PARTER,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
620057, VRANCEA, ROMANIA

AGROPRIM

(540)
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.11; 05.03.15; 03.13.09
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
368C), rosu (Pantone 1788C), negru
(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, malt.

GAMALIX

───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adezivi, membrane lichide bituminoase sub
formă de produse chimice.
2. Vopsele, lacuri, grunduri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01806

11/03/2022
NICOLAE IOTU, B-DUL AUREL
VLAICU NR. 15, BL. C5, SC.
C, AP. 45, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900007,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01823

(740)

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

14/03/2022
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA

(540)

Captain-Auth
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil.
───────

TOTTI CAFFE TRENDS
(531)
(591)
30

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25
Culori revendicate: alb, negru, verde
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(511)

cu gheață, extracte de cafea, cafea cu lapte,
înlocuitori de cafea, capsule de cafea, umplute,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea măcinate, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, altele decât
uleiurile esențiale, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discounturi sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea
reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
altele decât uleiurile esențiale, uleiuri de cafea,
doze de cafea umplute, arome de cafea, cafea
31
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campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenții de import-export, servicii de agenţii
de informaţii comerciale, servicii de agenţii
de publicitate, analiza preţului de cost,
difuzare de anunţuri şi materiale publicitare,
asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou,
căutare de sponsorizare, cercetarea pieţei,
servicii pentru compararea preţurilor, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

(210)
(151)
(732)

M 2022 01836

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, B-DUL
CONSTANTIN BRANCUSI NR. 73-79A,
ETAJ 2, APT. 205, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

15/03/2022
EMI SAN FOOD SRL, CALEA
TURZII, NR. 42, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ASIAN BOX
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de alimentație
publică, servicii de fast food, servicii de catering.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01847

(210)
(151)
(732)

16/03/2022
DIANA S.R.L, STR. CALEA LUI
TRAIAN NR. 227, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

M 2022 01854

15/03/2022
S.C.TOYSKA S.R.L., STR.
PANCOTA NR.62, AP.1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

Toyska
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.

PROSPEȚIMEA
e ingredientul nostru secret.
Și îl punem în toate.

───────

În conformitate cu Art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1026189/14.09.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”PROSPEȚIMEA”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
355C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

M 2022 01917

(740)

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

17/03/2022
PETROCOS SRL, STR. MIORIȚEI
NR. 74, JUDEȚ BACĂU, MUN.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

───────

SMART SHOPPING PARK
(531)
(591)
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Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.15.09
Culori revendicate: albastru, galben,
gri,alb
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Exploatare comercială de centre comerciale
pentru alte persoane, închiriere de echipament
de birou în spații pentru co-working,
sistematizarea şi înregistrarea datelor în
baze de date informatice, gestionare de
fişiere informatice, supraveghere şi asistenţă
comercială, şi anume urmărirea utilizatorilor
şi a publicităţii altor persoane în scopul de
a furniza strategii, cunostinţe, directive de
marketing şi pentru analizarea, înţelegerea şi
previziunile legate de comportament şi tendintele
pietei, furnizare de informaţii în domeniul
cumpărăturilor, previziuni economice şi vânzări,
sondaje şi anchete de opinie, servicii de
audit, de creare şi dezvoltare de strategii
de comunicări instituţionale, de publicitate şi
comerciale, comparare de preturi, gestionarea
administrativa de centre comerciale şi de galerii
comerciale, organizare de expoziţii, de saloane,
de târguri şi de orice manifestări în scopuri
comerciale sau publicitare, precum şi concursuri
în scopuri promoţionale, organizarea de acţiuni
promoţionale în vederea fidelizării clientelei,
servicii de analiză a datelor comerciale,
marketing în domeniul afacerilor, promovare
de proiecte imobiliare, servicii de relaţii
cu publicul, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, închiriere de spaţii
publicitare, servicii de intermediere comerciala,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
consultanţă şi conducerea afacerilor, vânzare
la licitatii, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, cercetarea pieţei.
36. Închiriere de spații comerciale, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, leasing
sau închiriere de clădiri, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, inchiriere de
birouri pentru co-working (lucru la comun),
închiriere de spațiu într-un magazin de desfacere
cu amănuntul, afaceri imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare.
43. Inchiere spatii pentru birouri temporare,
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, servicii de informare, consiliere
şi consultanţă referitoare la cele menţionate
anterior.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02056

23/03/2022
TUDOR BARBU, STR. ALEEA
MIZIL 50 L, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SE ÎNTÂMPLĂ ACUM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Emisiuni (transmisii), emisiuni de
(transmisii).

știri

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02065

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

23/03/2022
SC CRAMA CEPTURA SRL, STR.
PRINCIPALĂ, SAT CEPTURA DE
JOS, JUD. PRAHOVA, COMUNA
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Patrimoniu Ceptura
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealu Mare Ceptura.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02072

24/03/2022
RHENANIA IMMO SRL, ALEEA
MONUMENTULUI, NR.1, SAT
SELIMBAR, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
557260, SIBIU, ROMANIA

(540)

M 2022 02073

24/03/2022
SC OCAR SERV SRL, STR.
AVIATOR VASILE NICULESCU NR
19, JUDEȚ BACAU, MARGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

RC ROCAR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării
artizanale vândute sub formă de kit, jucării
cu radiocomandă, jucării cu roți, jucării cu
telecomandă, jucării cu telecomandă sub formă
de vehicule, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării din metal,
jucării din plastic, jucării puse în vânzare sub
formă de seturi, kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri de machete
(lucru manual), kituri pentru machete de jucărie,
machete auto (jucării), machete de jucării sub
formă de mașini, machete de mașini, machete
de mașini (articole de joacă), machete de
mașini (jucării sau jocuri), machete de mașini
(jucării), machete de mașini cu radio comandă,
machete de mașini de jucărie, machete de
mașini de jucărie cu radio comandă, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
machete de plastic sub formă de jucării, machete
de vehicule, machete de vehicule de jucărie,
machete sub formă de jucării, machete în
miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), mașini de jucărie, mașini de jucărie
cu acționare electronică, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, modele de vehicule la
scară redusă (miniaturi), modele de vehicule la
scară redusă cu telecomandă, modele la scară
redusă de vehicule (articole de joacă), roți pentru
vehicule de jucărie, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de mașini, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de

EVOLUTION APARTMENTS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru dechis
(HEX #30A9E0, #93D3EF), verde (HEX
#BBDCC9), negru (HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(531)

jucărie, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, vehicule (jucării),
vehicule cu patru roți pentru copii (jucării),
vehicule de jucărie cu radio comandă, vehicule
de jucărie cu telecomandă, vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule în miniatură turnate.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării,
jucării artizanale vândute sub formă de kit, jucării
cu baterii, jucării cu radiocomandă, jucării cu roți,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării de construcții din mai multe părți, jucării
de construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării din metal, jucării din plastic, kituri (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), kituri de
machete (lucru manual), kituri pentru machete
de jucărie, machete auto (jucării), machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
mașini, machete de mașini (articole de joacă),
machete de mașini (jucării sau jocuri), machete
de mașini (jucării), machete de mașini cu
radio comandă, machete de mașini de jucărie,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
machete de motoare pentru automobile, de
jucărie, machete de plastic sub formă de jucării,
machete de vehicule, machete de vehicule de
jucărie, machete sub formă de jucării, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), mașini de jucărie, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, modele de vehicule la
scară redusă (miniaturi), modele de vehicule
la scară redusă cu telecomandă, modele la
scară redusă de vehicule (articole de joacă), roți
pentru vehicule de jucărie, seturi de joacă cu
mașinuțe de jucărie, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
mașini, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, vehicule (jucării),
vehicule cu patru roți pentru copii (jucării),
vehicule de jucărie cu radio comandă, vehicule
de jucărie cu telecomandă, vehicule de jucărie
electronice teleghidate, vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule în miniatură turnate.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02074

24/03/2022
FAMILIA LUCAN SRL, STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 37, JUDETUL ALBA,
CUGIR, ALBA, ROMANIA

Familia Lucan
Virșli Vită și Porc
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi alimentare, bacon (slănină), caltaboș,
cârnați, mezeluri, crenvurști, grăsimi comestibile,
substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, carne uscată prin înghețare, vânat,
nu viu, șuncă, untură, pate de ficat/pastă de ficat,
ficat, piftie din carne, carne, conservată, carne,
la conservă, porc, nu viu, păsări de curte, nu vii,
cărnuri sărate, învelișuri pentru cârnați, cârnați în
aluat, burtă, rulouri de varză umplute cu carne.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02087

24/03/2022
OCAR SERV S.R.L., STR.
AVIATOR VASILE NICULESCU NR.
19, JUD. BACĂU, MĂRGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

───────

ROMAN
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02101

(740)

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

imitații de piele, comerțul (prin orice mijloace)
cu bijuterii de fantezie, comerțul (prin orice
mijloc) cu uleiuri esențiale, comerțul (prin orice
mijloc) cu produse alimentare, servicii de comerț
(prin orice mijloace) cu produse de parfumerie,
servicii de comerț (prin orice mijloc) cu unelte de
mână (propulsie musculară), servicii de comerț
(prin orice mijloc) cu jocuri și jucării, servicii
de comerț (prin orice mijloace) cu produse din
cauciuc, gutapercă, gumă, azbest sau mică,
servicii de comerț (prin orice mijloace) cu dantelă
și broderie, servicii de comerț (prin orice mijloc)
cu îmbrăcăminte și articole de îmbrăcăminte,
servicii de comerț (prin orice mijloace) cu imitații
de piele, servicii de comerț (prin orice mijloc)
cu produse fabricate din materiale plastice,
servicii de comerț (prin orice mijloc) cu produse
cosmetice, servicii de comerț (prin orice mijloc)
cu panglici și dantele, servicii de comerț (prin
orice mijloace) cu membre, ochi sau dinți
artificiali, publicitate (prin toate mijloacele de
comunicare în masă), publicitate online prin
intermediul rețelelor de comunicații informatice,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
marketing, promoții pentru aceste produse
prin toate mijloacele de comunicare cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv în
mediul online, furnizarea de informații, sfaturi
comerciale și servicii de asistență comercială și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, servicii de agenții de importexport cu produse sex shop, servicii oferite
de magazine de cadouri online cu amănuntul,
servicii oferite de magazine, lanțuri de magazine
și magazine online pentru adulți sau specializate
tip sex shop.

24/03/2022
EXCLUSIVE PROMOTION SRL,
STR. PADES NR 14, BL. 14, SC. 2,
AP. 40, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Erotica
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros și
en detail) și regruparea în avantajul terților,
sub formă de magazine și magazine on line,
de produse pentru adulți și produse sex shop
în legătură cu stimulente sexuale, respectiv:
ajutoare de stimulare sexuală pentru adulți,
jucării sexuale de natura articolelor din cauciuc,
plastic, piele, sticlă și metal, îmbrăcăminte
erotică, aparate de masaj corporale, peruci,
pălării, tatuaje, cadouri pentru glume, păpuși
cu glume, păpuși 3d, păpuși gonflabile, păpuși
de călătorie și alte ajutoare sexuale pentru
adulți, și anume vibratoare, loțiuni și geluri
de masaj, uleiuri și lubrifianți parfumați și
neparfumați, jucării, lenjerie, ochelari, bijuterii,
ciorapi, lenjerie de corp, lumânări, cărți, cd-uri,
dvd-uri, suplimente sexuale, astfel încât terții
să le cunoască și să le achiziționeze comod,
prezentarea acestor produse în magazine și
magazine on line pentru vânzare și vânzarea
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
comerț online prin intermediul unui site web
propriu, alte site-uri și platforme specializate
sau platforme on line de comerț, comerțul
(prin orice mijloc) cu bice, hamuri și articole
de șelărie, comerțul (prin orice mijloace) cu
articole și articole confecționate din piele și

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02103

24/03/2022
CENTRUL DE ONCOLOGIE
SF NECTARIE SRL SRL,
STR.CARACAL, NR.109, CORP
SPITAL, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

INSTITUTUL
DEONCOLOGIE
SF. NECTARIE
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(511)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
analgezice,
antibiotice, medicamente pentru scopuri
medicale, medicamente de uz uman, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, suplimente alimentare pe
bază de minerale, preparate cu vitamine.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătății.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii ambulatorii, consiliere în materie
de sănătate, consiliere și consultanță legate de
stilul de viață în scop medical, consultanță în
nutriție, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, furnizare de informații în materie de
sănătate, furnizare de informații în materie de
sănătate prin telefon, management de servicii de
asistență medicală, îngrijire temporară (furnizare
de servicii de), servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informare și consiliere cu
privire la sănătate, servicii de îngrijire medicală
pentru pacienții internați și externi, servicii de
terapie, servicii oferite de asistenții medicali
la domiciliu, servicii oferite de clinici medicale,
servicii patologice cu privire la tratamentul
persoanelor, asistență medicală la domiciliu,
asistență sanitară în legătură cu ajunarea,
asistență sanitară în legătură cu exercițiile
terapeutice, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere genetică, consiliere
legată de nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, furnizare
de informații nutriționale despre alimente,
furnizare de informații referitoare la nutriție,
orientare dietetică și nutrițională, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
servicii de drenaj limfatic, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de
meditație.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02185

(740)

ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN, NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

28/03/2022
FLORIN-ILIE PETRIŞOR,
STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR. 168, BL.
B20B, ET. 6, AP,23, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02138

25/03/2022
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

FĂGĂRAŞ
DIN BUCATELE CETĂŢII
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 07.01.01; 23.05.05;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru, rosu,
portocaliu, verde, negru
(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,

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOLDENO
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lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02210

(740)

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

M 2022 02209

30/03/2022
ARLIS SRL, STR. LUNGA,
NR.76, AP.3, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

29/03/2022
LA SALUMERIA BUCHAREST
S.R.L., SOS. VITAN BÂRZEŞTI
NR. 7D, BL.4, SC.B, ET.8,
AP.540, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CHIVOTE THE
HAPPINES OF GIVING
LA SALUMERIA BUCHAREST
100% ITALIANO
FOCACCIA VINI APPETTATI
MERCATO PRODOTTI
ITALIANI

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de publicitate pentru bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii confecționate din aur,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii fabricate din argint, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii placate
cu metale prețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri din aur, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri placate cu aur, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri din metale prețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
pentru ceasuri de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri de mână
din argint, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceasuri de mână din platină.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.03.01
(591) Culori revendicate:rosu inchis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare, carne și preparate din
carne, produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, sosuri, masline, produse de
panificaţie, paste, produse de cofetărie și
dulciuri, băuturi alcoolice și nealcoolice, din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, servicii de agnetii de
import-export, prezentarea produselor în medii
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administrate de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitate,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitate online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitate și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și material
promoționale, distribuție de fluturași, broșuri,
material tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de mostre, distribuție de produse
în scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, furnizarea de informații despre vânzarea
de produse, furnizarea de informații despre
metode de vânzare, furnizarea de informații

de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02241

(740)

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

30/03/2022
ROPLAST IMPEX SRL, B-DUL
VOLUNTARI NR. 30, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MUSAMA GROASA
ROPLAST roplast.org
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.19; 29.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Mușama, mușamale, mușama (fețe de
masă), fețe de masă, fețe de masă plastice,
fețe de masă din materiale textile, fețe de
masă, din alte materiale decât hârtie, fețe de
masă din materiale textile de unică folosință,
țesături laminate, țesături adezive, țesături
impermeabile, țesături din vinil, țesături pentru
decorațiuni interioare.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, servicii de comerț a produselor din
clasa 24, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de comerț și servicii de informare
a consumatorilor, publicitate online, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate și
marketing online, administrate a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrate a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrate a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
40
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în materie de afaceri, furnizarea de informații
privind clasamentul vânzărilor de produse,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, pentru terți, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare.

35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, servicii de comerț a produselor din
clasa 24, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de comerț și servicii de informare
a consumatorilor, publicitate online, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate și
marketing online, administrate a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrate a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrate a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrate de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitate,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitate online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitate și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și material
promoționale, distribuție de fluturași, broșuri,
material tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de mostre, distribuție de produse

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02242

(740)

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

30/03/2022
ROPLAST IMPEX SRL, B-DUL
VOLUNTARI NR. 30, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PREMIUM ROPLAST
www.roplast.org
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1025323/15.09.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "PREMIUM"

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.19; 29.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Mușama, mușamale, mușama (fețe de
masă), fețe de masă, fețe de masă plastice,
fețe de masă din materiale textile, fețe de
masă, din alte materiale decât hârtie, fețe de
masă din materiale textile de unică folosință,
țesături laminate, țesături adezive, țesături
impermeabile, țesături din vinil, țesături pentru
decorațiuni interioare.
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în scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, furnizarea de informații despre vânzarea
de produse, furnizarea de informații despre
metode de vânzare, furnizarea de informații
în materie de afaceri, furnizarea de informații
privind clasamentul vânzărilor de produse,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, pentru terți, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02377

(740)

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

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

(540)

───────

DRIVE POINT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.11.12
(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).
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02434

(740)

ZMP Intellectual Property SRL, STR.
C.A ROSETTI, NR.17, BIROU 314,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.15.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#33A380), rosu (HEX #FF6F63)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Colectare de deșeuri comerciale, transport,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitarea
deșeurilor, transport de deșeuri, colectare și
transport de deșeuri electronice.
40. Reciclarea
deșeurilor,
gestionarea
deșeurilor periculoase, sortarea deșeurilor și
a materialelor reciclabile, servicii de informații,
de consiliere și de consultanță referitoare la
reciclarea gunoiului și a deșeurilor.

15/03/2018
GTT Communications, Inc., 7900
TYSONS ONCE PLACE, SUITE
1450
MCLEAN VIRGINIA, MCLEAN,
22102, VIRGINIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(540)

───────

GTT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Furnizarea de servicii de comunicații, și
anume servicii pentru rețele regionale, de acces
la internet, vocale, de informații și administrate.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02741

15/04/2022
HERBAGETICA SRL, STRADA
FLORILOR NR. 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDEȚ BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

M 2022 02458

06/04/2022
SIGMA COLLECT SRL, STR.
SEVASTOPOL NR. 24, ET. 4,
SECTOR 1, , BUCURESTI, 010992,
ROMANIA

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA
MENOPAUZEN Formulă
premium 15 extracte intense
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.24;
24.09.05; 25.01.25; 26.11.02; 26.01.03
(591) Culori revendicate: portocaliu, alb,
argintiu, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Alimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice pentru utilizare în nutriția clinică,

Sistem de Colectare
Selectivă SCS
În conformitate cu Art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 10250058/13.09.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”Sistem de Colectare Selectivă”.
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în chirurgia dentară, irigatoare pentru țesutul
periodontal folosite în tratamente dentare, pivoți
din materiale prețioase pentru uz dentar, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari,
aparate pentru utilizare în confecționarea
protezelor dentare, canule de unică folosință
pentru seringi dentare, aparate cu raze x pentru
imagistică dentară, aparate pentru utilizare
de către igieniști dentari, aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților,
instrumente utilizate pentru fixarea protezelor
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, aparate utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, perii interdentare utilizate în
tratamente dentare, colimatoare pentru aparate
de radiografii dentare, instrumente destinate
utilizării în protetica dentară, discuri de tăiere de
uz dentar, roți de tăiere de uz dentar, discuri
pentru șlefuire de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de
uz dentar, aparate dentare pentru aliniere
paralelă, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, onlay-uri (restaurări dentare indirecte),
dispozitive pentru duplicarea radiografiilor
dentare, aparate dentare cu raze x, dispozitive
pentru confecționarea modelelor dentare,
implanturi dentare din materiale artificiale,
clești de uz tehnico-dentar, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, vibratoare pentru încălzirea
cerii dentare, inele pentru erupția dentară, canule
pentru seringi dentare, vârfuri pentru freze
dentare, agățătoare pentru radiografii dentare,
separatoare dentare pentru radiografii, lămpi
pentru tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, coroane dentare de
acoperire, sonde dentare pentru tratamente
dentare, instrumentar dentar manual, aparate
dentare electrice, proteze dentare parțiale,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz
dentar, portamprente dentare, alezoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, suporturi dentare,
pivoți dentari, punți dentare, turbine dentare,
gutiere dentare, protecții dentare de uz
dentar, echipament endoscopic, endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive
endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice de
uz medical, portamprente dentare, articulatoare
dentare, spectrocolorimetre dentare, suporturi
dentare, aparate dentare electrice, instrumentar
dentar
manual,
coroane
dentare
de
acoperire, dispozitive pentru confecționarea

alimente pentru regimuri alimentare sub
supraveghere medicală.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02752

(740)

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

28/04/2022
CRISTIAN ALINA, STR. IULIU
MANIU NR. 2, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

DOCTOR ZAMBET
(531)

Clasificare Viena:
02.09.10; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Freze dentare, proteze dentare, sonde
dentare, coroane dentare, articulatoare dentare,
excavatoare dentare, implanturi dentare,
scobitori cu ață dentară, altele decât cele de uz
personal, inele de dentiție pentru ameliorarea
durerilor provocate de erupția dentară, folie
extensibilă pentru izolarea dinților în timpul
lucrărilor dentare, proteze dentare sub formă
de inlay-uri (obturație), scaune de examinare
special concepute pentru uz dentar, fotolii de
examinare special concepute pentru uz dentar,
aparate cu jet de pulbere de uz dentar,
materiale pentru implanturi (proteze) folosite
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modelelor dentare, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, implanturi dentare din
materiale artificiale, aparate pentru utilizare de
către igieniști dentari, aparate pentru utilizare
de către tehnicieni dentari, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
echipament stomatologic, piese protetice
pentru stomatologie, aparate și instrumente
stomatologice, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, aparate de
diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, instrumente
medicale, instrumente manuale medicale,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, truse cu instrumentar
medical.
35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on
line prin intermediul unui site web propriu
sau terț, pe internet, pe rețele sociale sau în
cadrul unor platforme de internet proprii sau
terțe, pentru servicii de asistență medicală și
stomatologice, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, campanii online sau offline
pentru aceste servicii de stomatologie, conexe
și accesorii, furnizare de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv servicii
de asistență si consultanță, administrare de
afaceri în domeniul medical stomatologic,
servicii de marketing în domeniul stomatologiei,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, 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 consiliere,
de informare medicala, servicii detinere 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 în legătură cu produsele/serviciile
din clasele 10 și 44, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
facturare medicala, 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 informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informații comerciale despre produse de larg
consum, și anume cu privire la cosmetice
40. Fabricare la comandă de proteze dentare
și danturi, fabricare la comandă de proteze
dentare, servicii de tehnician dentar, rafinarea
deșeurilor dentare.
44. Servicii de igienă dentară, servicii oferite
de clinici dentare, servicii de asistență
medicală şi stomatologică, cu activități
specifice, respectiv: stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, servicii chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, servicii stomatologice mobile,
închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii ale clinicilor medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consiliere medicală, furnizarea de informații
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medicale, controale medicale, consultații
medicale, îngrijire medicală, asistență medicală,
servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de tratament medical, furnizare
de tratament medical, servicii de tratament
de canale radiculare dentare, servicii de
ajustare a protezelor dentare, servicii de
chirurgie de implanturi dentare, montare de
pietre prețioase în proteze dentare, servicii de
tratamente dentare cu fluor, servicii oferite de
clinici dentare, anestezie dentară, saloane de
frumusețe, consultanță cu privire la frumusețe,
consultanță în materie de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de îngrijire a
frumuseții, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de frumusețe oferite
de un centru SPA, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, furnizare de
informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, servicii de consultanță în materie
de îngrijire a frumuseții, servicii prestate de
saloane de frumusețe pentru animale de
companie, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și
a frumuseții la oameni, chirurgie estetică,
stomatologie estetică, chirurgie estetică și
plastică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, tratament cosmetic, analiză
cosmetică, servicii de cosmetică, tratamente
cosmetice pentru corp, îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în domeniul cosmeticii.

41. Organizarea și conducerea de conferințe, și
educație.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
servicii de cercetare și dezvoltare, referitoare
la acestea, servicii de analiza si cercetare
industriala.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02871

(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)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

SOPRA NEPTUN

M 2022 02827

06/04/2020
EDEX - Educational Excellence
Corporation Limited,
MAKEDONITISSAS 46, NICOSIA,
CIPRU

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei nr.
1025416/15.09.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: “NEPTUN”.

(531)

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

Ratza si Ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

───────

Decentralized
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02874

21/04/2022
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L., STR. ALEEA VOINICULUI,
NR. 10, ETAJ 5, AP. 13, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
ALACARTE IP SRL, STR. ALEEA
FETESTI, NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02906

(740)

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

26/04/2022
IMPORTATORLAMA S.R.L.,
CALEA FĂLTICENI NR. 33, JUD.
SUCEAVA, SAT RĂDĂȘENI,
727460, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

LEXI.RO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.08;
26.05.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Brichete de lemn, parafină, ceară industrială.
6. Cuiere pentru genţi din metal, balustrade
din metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, rotile metalice pentru pat, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, construcţii din metal, casete pentru
bani (metalice sau nemetalice), lăzi metalice/
containere metalice, cuşti metalice pentru găini,
coşuri de fum metalice, agăţători metalice
pentru îmbrăcăminte, trambuline metalice
pentru sărituri, opritoare metalice pentru uşi,
curăţătoare de încălţăminte, mânere metalice
pentru uşi, deschizătoare de uşi, neelectrice,
încuietori metalice pentru uşi, grătare metalice,
grătare metalice/grilaje metalice, cadre metalice
pentru sere, sere metalice, transportabile, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, scări metalice, zăvoare
metalice, jaluzele exterioare din metal, paravane
metalice, seifuri (metalice sau nemetalice)/case
de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, scaune cu trepte din metal, grilaje
de metal pentru şemineu, opritoare metalice,
piscine (structuri) metalice, dulapuri pentru scule
din metal, goale.

SOPRA SATURN
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1025417/15.09.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "SATURN".

(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.
───────
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şi instrumente pentru astronomie, monitoare
pentru bebeluşi, cântare pentru bebeluşi,
cititoare de coduri de bare, cântare de
baie, baterii, electrice, încărcătoare de baterii,
sonerii (dispozitive de avertizare), binocluri,
aparate pentru respiraţie subacvatică, camere
video, casetofoane, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
telefoane fără fir, staţii meteorologice digitale,
busole, aparate pentru măsurarea distanţei,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
zgărzi electronice pentru dresarea animalelor,
ochelari de protecţie, alarme de incendiu,
mobilier special conceput pentru laboratoare,
siguranţe, aparate de măsurare, căşti de radio,
hidrometre, higrometre, invertoare (electricitate),
lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
regulatoare de lumină, electrice, încuietori,
electrice, aparate de măsurat, oglinzi (optică),
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, prize electrice, manometre,
aparate de proiecţie, radiouri, dispozitive pentru
control de la distanţă, cap de manechin pentru
cursuri de coafor (material didactic), prize
electrice, suporturi adaptate pentru laptopuri,
cântare, bastoane selfie (monopode), telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, baterii solare, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
ochelari, casetofoane portabile, subwoofere,
întrerupătoare, electrice, telescoape, indicatoare
de temperatură, termometre, nu cele pentru
scopuri medicale, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), trepiede pentru
aparatele de fotografiat, radiouri pentru vehicule,
triunghiuri de avertizare a avarierii vehiculului,
aparate de înregistrare video, staţii radio
portabile (walkie-talkie), dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, cântare, greutăţi.
10. Centuri abdominale, centuri abdominale,
perne de aer pentru scopuri medicale, dozatoare
de aerosoli pentru scopuri medicale, saltele
cu aer pentru scopuri medicale, fotolii de
uz medical sau stomatologic, bandaje pentru
articulaţii, anatomice/bandaje de susţinere,
bandaje, elastic, paturi cu vibraţii, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, centuri
pentru scopuri medicale, centuri, electrice,
pentru scopuri medicale, pături, electrice,
pentru scopuri medicale, analizoare pentru
măsurarea grăsimii corporale, aparate pentru
monitorizarea compoziţiei corporale, pompe de
sân, scaune toaletă, corsete pentru scopuri
medicale, perne pentru scopuri medicale,
aparate pentru masajul estetic, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, saltele cu

7. Aparate pentru aerarea apei, agitatoare,

pompe de aer (instalaţii de garaj), mixere,
electrice, pentru uz casnic, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (maşini), bormaşini, maşini de vopsit,
aparate de ridicare, prese de fructe, electrice,
pentru uz casnic, generatoare de energie
electrică, răzătoare pentru legume, maşini de
găurit electrice, maşini de recoltat/maşini de
cosit şi secerat, aparate de spălat cu înaltă
presiune, incubatoare pentru ouă, maşini de
călcat, extractoare de suc, electrice, aparate
pentru bucătărie, electrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, electrice, maşini de tuns
iarba, sisteme mecanizate de alimentare a
animalelor, maşini de tocat carne, maşini
de împachetare, pompe (maşini), maşini de
greblat, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, foarfeci, electrice,
pluguri de zăpadă, desfăcătoare de conserve,
electrice/deschizătoare de conserve, electrice,
aspiratoare, mopuri cu aburi, aparate de spălat.
8. Maşini de tuns barba, maşini de găurit,
cuţite ceramice, pensete pentru cuticule/cleşti
pentru cuticule, aparate de epilat, electrice
şi neelectrice, săpătoare (unelte de mână),
pile abrasive, pile (tools), ondulatoare pentru
gene, aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, vătraie, plăci de păr,
unelte pentru altoire (unelte de mână), maşini
de tuns părul de uz personal, electrice sau
neelectrice, maşini de tuns părul pentru animale
(ustensile de mână), maşini de împletit părul,
electrice, pensete pentru îndepărtarea părului,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână)/
atomizoare insecticid (unelte de mână)/sprayuri insecticid (unelte de mână), aparate cu laser
pentru îndepărtarea părului, altele decât cele
pentru scopuri medicale, seturi de manichiură,
freze (unelte de mână), cuţite de mărunţit
(unelte de mână)/cuţite de descărnat (unelte
de mână)/satâre (unelte de mână), pile de
unghii, pile de unghii, electrice, seturi de
pedichiură, foarfeci pentru curăţare de crengi/
foarfeci de grădină, foarfeci pentru pomi, aparate
de ras, electrice sau neelectrice, foarfeci, truse
de bărbierit, foarfeci de tuns, desfăcătoare
de conserve, neelectrice/deschizătoare de
conserve, neelectrice, bastoane/bâte/bastoane
pentru poliţişti, feliatoare de legume/cuţite de
legume/mărunţitoare de legume, tocătoare de
legume.
9. Acumulatori, electrici, adaptoare electrice,
antene, amplificatoare, corpuri de iluminat
(electricitate), receptoare audio şi video, aparate
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apă pentru scopuri medicale, aparate de masă,
centuri pentru gravide, aspiratoare nazale,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică,
aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, aparate de
fizioterapie, stetoscoape, termometre pentru
scopuri medicale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, glucometre/dispozitive
pentru măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
cadre de mers cu roţi pentru facilitarea mobilităţi.
11. Aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, grătare, lumini pentru
biciclete, bideuri, lampioane chinezeşti, lămpi
cu lumină rece, lămpi standard/lămpi de podea,
aparate de dezinfectare, instalaţii cu beculeţe
pentru decoraţiuni festive/ghirlande luminoase
pentru decoraţiuni festive, ventilatoare electrice
pentru uz personal, şeminee, domestice, torţe,
saci pentru picioare, încălziţi electric, lămpi
germicide pentru purificarea aerului, lanterne
pentru cap/lămpi portabile cu fixare pe cap,
aparate de încălzire, electrice, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, ceainice, electrice, lămpi electrice,
lămpi, felinare pentru iluminat, aparate şi
instalaţii de iluminat, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, generatoare de microbule
pentru băi, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, frigidere, ţepuşe pentru
prăjire, frigări pentru prăjire, rotisoare, instalaţii
pentru saună, cabine de duş, prize pentru
corpurile de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi
electric, sterilizatoare, lămpi stradale, vase de
toaletă, toalete, portabile, lanterne electrice/
lanterne electrice de buzunar, tuburi luminoase
pentru iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu
cele pentru scopuri medicale, sterilizatoare de
apă, instalaţii de irigat, automate, vase de toaletă
(WC), capac de WC.
12. Dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, coşuri adaptate pentru
biciclete, biciclete, biciclete electrice, cărucioare
de transport, rotile pentru cărucioare (vehicule)/
rotile pentru cărucioarele de transport, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, cărucioare
pentru copii, trotinete (vehicule), huse pentru
cărucioarele de copii, oglinzi retrovizoare, sănii
(vehicule), triciclete, cărucioare cu două roţi/
cărucioare de bagaje/cărucioare de magazine.
14. Ceasuri cu alarmă, ceasuri de mână.

15. Tobe

(instrumente muzicale), stative
pentru instrumentele muzicale, trompete, viori,
xilofoane, cutii musicale, orgi.
16. Table aritmetice/tabla înmulţirii, table de
scris, seturi pentru desen, trafaleţi.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie antiorbire pentru
geamuri (folii colorate), furtunuri de udat.
18. Genţi pentru camping, genţi pentru sporturi,
zgărzi pentru animale, cadre pentru umbrele
de ploaie sau de soare, genţi de mână,
hamuri pentru animale, botniţe, umbrele de
soare, port-bebe, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hamuri pentru ghidarea
copiilor, rucsacuri/genţi de spate, ghiozdane
şcolare /genţi pentru şcoală, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, genţi de scule, goale,
umbrele, bastoane, bastoane cu scaun.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medical, saltele gonflabile/pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, fotolii, saltele
pentru schimbarea bebeluşilor, bambus, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, paturi/
culcuşuri pentru animalele de gospodărie, paturi,
schelete de paturi din lemn, bănci (mobilă), lăzi
de depozitare, nemetalice/cufere, nemetalice,
perne de sprijin, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru sticle,
bare de protecţie pentru pătuţurile de copii,
altele decât lenjeria de pat, saltele de camping,
şezlonguri, comode, cutii pentru jucării, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte,
cuiere, console, pătuţuri pentru copii, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobă), dulapuri,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, divane, cuşti pentru câini, uşi
pentru mobile, mese de toaletă, suporturi
pentru flori (mobilă), tabureţi, mobilă, mobilă
din metal, scaune de frizerie, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, scaune înalte
pentru bebeluşi, paturi de spital, premergătoare,
pupitre, mese pentru masaj, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare/căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare/căsuţe,
mobilă de birou, perne pentru animalele
de companie, perne (de dormit), ţarcuri de
joacă pentru bebeluşi, rafturi (mobilă), ratan,
mobilier şcolar, scaune/bănci (scaune), scaune
din metal, scoici, banchete, rafturi pentru
depozitare, scaune de duş, covoraşe de dormit/
saltele de dormit, canapele, mese, mese din
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metal, dulapuri pentru scule, nemetalice, goale,
suporturi de prosoape (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), suporturi pentru umbrele,
dulapuri de haine, suporturi pentru lavoare
(mobilă), mese de scris.
21. Perii pentru animale (perii), cădiţe pentru
bebeluşi, portabile, mături, articole de periat,
perii, cu excepția pensulelor, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, găleţi/vedre,
cuşti pentru animalele de gospodărie, mături
mecanice pentru covoare, ornamente chinezeşti,
instrumente de curăţare, acţionate manual,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, piepteni pentru animale,
piepteni, piepteni electrici, recipiente pentru uz
casnic sau de bucătărie, ustensile cosmetice,
suporturi pentru uscarea rufelor, coşuri de gunoi/
găleţi de gunoi/pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare
de praf, neelectrice, hrănitoare, ghivece de
flori, răzători pentru bucătărie, grătare (ustensile
de gătit), suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte, mese de călcat, aparate de tocat pentru
bucătărie, neelectrice, măsuţe, aparate pentru
îndepărtarea scamelor, electrice sau neelectrice,
lădiţe pentru necesităţile animalelor de
companie/tăviţe pentru necesităţile animalelor
de companie, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, veselă pentru
camping, găleată cu storcător pentru mopuri,
mopuri, capcane pentru şoareci, perii pentru
unghii, coşuri dotate pentru picnic, inclusiv
veselă, aparate împotriva ţânţarilor cu conectare
la priză, pompe pentru desfundarea scurgerilor,
aparate şi maşini de lustruire, pentru uz casnic,
neelectrice, aparate şi maşini de lustruire,
pentru uz casnic, neelectrice, capcane pentru
şobolani, uscătoare de rufe rotative, dozatoare
de săpun, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, periuţe de dinţi, dispozitive de
udare/dispozitive de stropit, stropitori, jardiniere,
ustensile pentru toaletă.
22. Copertine din materiale textile, frânghii
pentru tractarea maşinii, hamace, prelate,
corturi.
24. Textile
pentru
baie,
exceptând
îmbrăcămintea, huse pentru pat/cearşafuri/
cuverturi
(cearşafuri)/cuverturi
matlasate,
lenjerie de pat, pături pentru animalele de
gospodărie, apărători laterale pentru pătuţurile
de copii (lenjerie de pat, pânze pentru
schimbarea scutecelor pentru bebeluşi, steaguri
din material textil sau plastic, saci de dormit

pentru bebeluşi, saci de dormit, feţe (huse pentru
saltele).
25. Corsete (îmbrăcăminte), corsete (lenjerie de
corp), trusouri pentru copii (îmbrăcăminte).
26. Ghirlande artificiale pentru Crăciun,
ghirlande artificiale cu lumini pentru Crăciun,
coroane artificiale pentru Crăciun, coroane
artificiale cu lumini pentru Crăciun, ondulatoare
de păr, electrice şi neelectrice, altele decât
ustensilele acționate manual.
27. Covoare pentru automobile/covoare pentru
automobile, covoare pentru gimnastică/saltele
pentru gimnastică, covoare antiderapante,
covoraşe/preşuri, covoare/carpete.
28. Saltea de joacă pentru bebeluşi, haltere,
mese de billiard, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
extensoare pentru piept (aparate de exerciţii)/
aparate de exerciţii (extensoare), pomi de
Crăciun din material sintetic, suporturi pentru
pomii de Crăciun, truse de magie, păpuşi, case
de păpuşi, jocuri, aparate de gimnastică, zmeie,
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri,
ornamente pentru pomii de Crăciun, cu excepţia
articolelor de iluminat şi produselor de cofetărie,
jocuri de societate, aparate pentru exerciţii fizice,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), jucării de
pluș, zornăitoare (obiecte de divertisment), căluţi
balansoar, scutere (jucării), ghete de patinaj cu
lame ataşate, popice (jocuri), topogane (obiecte
de divertisment), trambuline (articole sportive),
piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(591)
(511)

Culori revendicate: albastru inchis
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.

M 2022 02907

04/05/2022
ALEXANDRA-LIANA IONESCU,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 128,
BLOC P35, AP 26, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050729, ROMANIA

───────

Coloralia
(531)

Clasificare Viena:
27.05.06; 20.01.01; 20.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02928

(740)

CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2, SC. B,
ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02925

26/04/2022
RELU PRODCOM SRL,
HORODNIC DE SUS NR.1236,
JUDETUL SUCEAVA, HORODNIC
DE SUS, 727305, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

RELU PRODCOM AMBALAJE
DIN CARTON ONDULAT

MEN10

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1021454/03.08.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: AMBALAJE DIN CARTON ONDULAT

(531)

26/04/2022
Nelu Vasilica Gavrila, STR. MIHAI
VITEAZU NR. 28B, JUDEȚ SIBIU,
COMUNA SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.23

(591)
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29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
15.07.01
Culori revendicate: roșu,
galben, albastru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Instalarea și repararea aparatelor electrice,
instalarea și repararea cuptoarelor, instalarea,
întreținerea și reparația mașinilor.

(210)
(151)
(732)

M 2022 02945

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02935

27/04/2022
NEORTIC MOTORS SRL,
ȘOSEAUA PIPERA NR. 48,
CORP B1, PARTER, BUCUREȘTI,
ROMANIA

27/04/2022
SMART PLAYGROUND S.R.L.,
STR. 11, NR. 2, CAM. 1, SAT 1
DECEMBRIE, JUDEȚ ILFOV, COM.
1 DECEMBRIE, 077005, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NEO MOBILITY

Belle CONCEPT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile, textile pentru baie, lenjerie de pat,
pături pentru pat, pânze pentru utilizare la
produsele textile, căptușeli (textile), huse pentru
saltele, materiale textile nețesute, fețe de perne,
cearșafuri (textile), prosoape din material textil.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de fete,
îmbrăcăminte de femei, îmbrăcăminte de
bărbați, îmbrăcăminte de bărbați și femei,
tricouri, pantaloni, bluze, jersee.
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
administrarea afacerii, organizarea afacerii,
servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasa 25 respectiv: îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte de fete, îmbrăcăminte de femei,
îmbrăcăminte de bărbați, îmbrăcăminte de
bărbați și femei, tricouri, pantaloni, bluze, jersee
și din clasa 24 respectiv: textile, textile pentru
baie, lenjerie de pat, pături pentru pat, pânze
pentru utilizare la produsele textile, căptușeli
(textile), huse pentru saltele, materiale textile
nețesute, fețe de perne, cearșafuri (textile),
prosoape din material textil).

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02963

(740)

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

alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, furnizare
de servicii de informare și consiliere în
domeniul comerțului electronic, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, publicitate on-line întro rețea informatizată, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, servicii de intermediere
comerciala, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul

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

(540)

NECTARVITAE
(511)

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

uz

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 02972

(740)

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

27/04/2022
EME ABUNDENT SRL, STR.
APUSULUI NR. 67, BL. 50,
SC.1, ET.4, AP.39, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ememag
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 18.01.19
(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de tranzacții comerciale pentru
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în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fișiere de muzică
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, asistenta comerciala in managementul
afacerilor, optimizarea motoarelor de cautare
pentru promovarea vanzarilor, furnizarea de
informatii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02979

06/05/2022
ANDREI RĂDULESCU, BD. LACUL
TEI, NR.69, BL.5, SC.1, ET.2,AP.6,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

DentNow
Permite-ţi să zâmbeşti!
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 05.07.13
(591) Culori revendicate: rosu, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02980

(740)

VIGH BEÁTA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, STR. KOSSUTH
LAJOS NR.28, AP.13, JUDETUL
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530112, HARGHITA, ROMANIA

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, campanii
de marketing, expoziții comerciale și servicii
comerciale expoziționale, marketing de produse,
promovarea comercială, publicitate

28/04/2022
AVICOD S.A., SOS.CODLEASIBIU, KM.2, EXTRAVILAN,
JUDETUL BRASOV, CODLEA,
505100, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

SZÉKELY CSÜRKE
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1025883/21.09.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “SZÉKELY CSÜRKE”.

M 2022 02988

28/04/2022
IOAN-LIVIU BACIU, STR. BRAILEI,
NR. 200, BL. B5, SC. 1, ET. 10,
AP. 42, JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GAFFINO

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 03.07.03; 03.07.24; 27.05.25;
25.01.10; 25.12.25
(591) Culori revendicate: negru, rosu
(Pantone 187C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, bucăți de carne
de pui, aripioare de pui, carne de pasăre de
curte, carne de pasăre gătită, carne de pasăre
congelată, carne de pasăre, carne ambalată,
carne, carne conservată, carne proaspătă, carne
preparată, carne feliată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, ficat, crochete de pui,
chiftele de pui, carne procesată, fripturi, pui,
pipote de pui, pulpe de pui, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 02998

(740)

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

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 de injectare chei de criptare pin
în terminale eft-pos bazată pe hsm thales,
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți în legătură cu aplicația software de
injectare chei de criptare pin în terminale EFTPOS bazată pe HSM thales, creare de software
în legătură cu aplicația software de injectare chei
de criptare pin în terminale eft-pos bazată pe
hsm thales, servicii de personalizare de software
în legătură cu aplicația software de injectare chei
de criptare pin în terminale eft-pos bazată pe
hsm thales, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
de injectare chei de criptare pin în terminale
EFT-POS bazată pe HSM Thales, actualizarea
software-ului în legătură cu aplicația software
de injectare chei de criptare pin în terminale
EFT-POS bazată pe HSM Thales, întreținere și
reparare de software în legătură cu aplicația
software de injectare chei de criptare pin în
terminale eft-pos bazată pe HSM Thales.
45. Concesiune de licențe de programe de
calculator, licențierea software-ului de calculator,
licențierea aplicației software de injectare chei de
criptare pin în terminale eft-pos bazată pe HSM
Thales.

28/04/2022
CORTEVA AGRISCIENCE
LLC, 9330 ZIONSVILLE ROAD,
INDIANAPOLIS, 46268, IN,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

LASER SPYNECO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Pesticide, produse pentru distrugerea
daunatorilor, fungicide, erbicide, si insecticide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03011

28/04/2022
SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,
STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

SPLKI

(540)

(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 descărcabilă de injectare
chei de criptare pin în terminale eft-pos bazată
pe hsm thales, aplicație software de injectare
chei de criptare pin în terminale eft-pos
bazată pe hsm thales înregistrată, program de

M 2022 03021

28/04/2022
SC MINIMALIST STORE SRL,
STR. CRIȘAN NR. 1, BL. A, SC. D,
AP. 3, JUD. ARAD, ARAD, 310016,
ARAD, ROMANIA

revose
(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.
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6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03041

29/04/2022
PIETE SI TARGURI CRAIOVA
SRL, STR. CALEA BUCURESTI
NR.51, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

PIATA CHIRIAC AUTENTIC ROMANESC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
prin magazine proprii cu produse de genul:
carne proaspătă și preparate din carne, mezeluri,
lapte și produse lactate, brânzeturi, pâine și
produse de panificație, legume proaspete, fructe
proaspete, produse meșteșugărești, animale
mici.
36. Închirieri de spaţii comerciale.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 03050

(740)

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

servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.

29/04/2022
ION BĂDEȚ, STR. ALECU RUSSO
NR.14A, JUDETUL MEHEDINTI,
DROBETA-TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03053

(740)

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

(540)

13/05/2022
FNF PROFESIONAL S.R.L., STR.
DEALUL TUGULEA, NR. 72, BL.
G2, SC. 6, ET. P, AP. 87, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

hello dely!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.17.04
(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
lucrări de birou.
39. Ambalare, transport și livrare de mâncare
la domiciliu, livrare de alimente de către bar,
restaurant.
43. Servicii de fast-food, servicii de fast-food
la pachet, servicii de pizzerie, servicii de
alimentație publică și anume bar, restaurant,
cantină, cafenele, servicii ale bistrourilor, servicii
oferite de snack-bar-uri, furnizarea de informații
cu privire la restaurant, terasă, grădină de
vară, servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizarea de alimente ș băuturi, furnizare
de facilități pentru nunți, petreceri și dans,
servicii de organizare de banchete, servicii
de cocktail bar, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), furnizare de facilități de uz
general pentru întâlniri, conferințe și expoziții,

DCNoi OnlineShop
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1025459 din data
16.09.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "OnlineShop”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.04.05; 19.03.05;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate: verde, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare
de anunţuri publicitare, publicitate online,
distribuirea de materiale publicitare, şi anume
pliante, prospecte, broşuri, distribuirea de
materiale marketing şi materiale promoţionale,
conducerea
şi
administrarea
afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
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pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de agentii de import și export, regruparea
în avantajul terţilor a 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, papetarie imprimata,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, adezivi pentru papetărie, ghiozdane
școlare, penare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucăriicentru de activități pentru copii, jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, 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, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri usb,
memorii usb, adaptoare usb, încărcătoare usb,
routere usb fără fir(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
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, papetarie imprimata, articole de
papetărie și accesorii educative, articole de
papetărie din hârtie pentru birou, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
adezivi pentru papetărie, ghiozdane școlare,
penare, jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucăriicentru de activități pentru copii, jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, 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, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, cabluri usb, memorii
usb, adaptoare usb, încărcătoare usb, routere
usb fără fir, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la 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
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accesorii educative, articole de papetărie din
hârtie pentru birou, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, adezivi pentru
papetărie, ghiozdane școlare, penare, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun,
jucării, păpuși (jucării), jucării
electronice, jucării muzicale, jucării gonflabile,
pistoale
(jucării),
jucării
flexibile, jucării
vorbitoare, jucarii inteligente, jucării modulare,
jucării
zornăitoare,
jucării
electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucăriicentru de activități pentru copii,
jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, 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, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, cabluri usb, memorii
usb, adaptoare usb, încărcătoare usb, routere
usb fără fir, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu 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,
papetarie imprimata, articole de papetărie și
accesorii educative, articole de papetărie din
hârtie pentru birou, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, adezivi pentru
papetărie, ghiozdane școlare, penare, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru

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,
papetarie imprimata, articole de papetărie și
accesorii educative, articole de papetărie din
hârtie pentru birou, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, adezivi pentru
papetărie, ghiozdane școlare, penare, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de
crăciun, jucării, păpuși (jucării), jucării
electronice, jucării muzicale, jucării gonflabile,
pistoale (jucării), jucării flexibile, jucării
vorbitoare,
jucarii
inteligente,
jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucăriicentru de activități pentru copii, jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, 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, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri usb,
memorii usb, adaptoare usb, încărcătoare usb,
routere usb fără fir, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la 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,
papetarie imprimata, articole de papetărie și
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jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, jucării, păpuși (jucării), jucării
electronice, jucării muzicale, jucării gonflabile,
pistoale (jucării), jucării flexibile, jucării
vorbitoare, jucarii inteligente, jucării modulare,
jucării
zornăitoare,
jucării
electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucăriicentru de activități pentru copii, jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, 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, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, cabluri usb, memorii
usb, adaptoare usb, încărcătoare usb, routere
usb fără fir, furnizarea de informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la 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, papetarie imprimata,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, adezivi pentru papetărie, ghiozdane
școlare, penare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării

modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucăriicentru de activități pentru copii, jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, 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, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri usb,
memorii usb, adaptoare usb, încărcătoare usb,
routere usb fără fir, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la 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, papetarie imprimata, articole de
papetărie și accesorii educative, articole de
papetărie din hârtie pentru birou, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
adezivi pentru papetărie, ghiozdane școlare,
penare, jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
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cu jucării pentru copii mici (jucării), jucării centru de activități pentru copii, jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, 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, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, cabluri usb, memorii
usb, adaptoare usb, încărcătoare usb, routere
usb fără fir.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03062

29/04/2022
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

one HERASTRAU CITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.11
(591) Culori revendicate: mov ( HEX #29284e)
(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
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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
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
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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,
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)

M 2022 03067

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
144, BL. ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

30/04/2022
NICOLAE FRECUȘ, STR.
DOROBANTILOR NR.31, JUD.
CONSTANȚA, EFORIE NORD,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NEPTUN CRAMA
În conformitate cu art.22 din Legea nr.84/1998,
republicată, conform adresei nr1026215/23.09.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: “NEPTUN” şi "CRAMA".
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.11.07
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri.
43. Servicii de alimentatie publica in crame.
servicii de ospitalitate (furnizarea de alimente și
băuturi).

(210)
(151)
(732)

M 2022 03088

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

02/05/2022
SC ARCADIA COM SRL, STR.
GRIGORE IONESCU, NR.71,
BL.T26, SC.A, ETAJ 1, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2022 03078

02/05/2022
ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA
LUPULUI, NR. 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

ARCAD your journey's partner
DUO CALM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.03;
26.11.11; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese
și îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpiniști, genți
pentru camping, pungi (plicuri, săculeți) din piele,
pentru ambalat, genți pentru sporturi, genți, genți
de plajă, zăbale pentru animale (harnașament),
ochelari pentru cai (harnașament), cutii din
piele sau carton imitație de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnașament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărțile de vizită, crupoane
(părți din pielea brută), etuiuri pentru cârduri
(portofele pentru cârduri), tocuri din piele sau
carton imitație de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare/carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poșete din
zale, piele de căprioară, alta decât cea pentru
curățat/piei de căprioară, altele decât cele pentru
curățat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi de

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente de uz uman.
───────
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plastic, țesături adezive care se aplică utilizând
căldura, stegulețe pentru bebeluși, banere din
material textil sau 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, șevio
(țesătură), țesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, spăratori
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, pânza, 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
mobila, finet/ barhet, tifon(țesătură), cârpe pentru
șters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
țesătură din păr (pânză de sac), batiste din
material textil, căptușeli pentru pălării, din
material textil, dintr-o bucata, pânză de cânepă,
țesătură de cânepă, lenjerie de uzcasnic,
jerseu (țesătură), pânză de iută, țesătură
tricotată, etichete din materia textil, pânze
pentru lenjerii, țesături pentru lenjeria de corp,
țesătură de căptușeală pentru încălțăminte,
căptușeli (textile), marabu (țesătură), huse
pentru saltele, moieschin (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

compresie adaptate pentru bagaje, dosare de
conferință/mape de conferință, huse de protecție
pentru animale, huse pentru șeile cailor, etuiuri
pentru cârdurile de credit (portofele), piei finisate,
sisteme de prindere pentru șei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană/piei
de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
vițel, mânere pentru sacoșele de cumpărături,
căpestre, rame pentru gențile de mână, genți
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, ranițe, bețe de drumeție/bețe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitație de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, șnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitație de piele, /etichete de bagaje, moleschin
(imitație de pile), geamantane motorizate,
bețe de alpinism/alpenștocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botnițe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru șeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), hățuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, șei de călărie, rucsacuri/
genți de spate, oblâncuri de șa, coburi pentru
șei, valtrapuri cu pernă pentru șeile cailor,
șelărie, ghiozdane școlare / genți pentru școală,
sacoșe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebelușilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scărițe,
părți din cauciuc pentru scărițe, scărițe, curele
pentru echipamentul soldaților, curele din piele
(șelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roți,
tefilin (filacterii), genți de scule, goale, pieptare
(harnașament), cufere de voiaj, genți de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, bețe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genți de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoșe de
cumpărături cu roți, cravașe, marsupii pentru
cărat copiii.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
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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 /pânză împrimată pentru broderie,
pleduri de călătorie (pături pentru genunchi),
împletitură(țesătură), tul, țesături pentru tapițerie,
catifea, carpete textile agățate pe pereți/tapiserie
(carpete agățate pe pepeți), din material textil,
pânză de lână/țesătură de lână, zefir(țesătură).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
șoturi (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, șaiuricu
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/
manșetefîmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, gulere detașabile, pemuțe împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechipmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălțăminte, pantofi de fotbal/ ghete de
fotbal, sacipentrupicioare, neîncălziți electric,
încălțăminte, carâmbi pentru încălțăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenduri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentițe
(îmbrăcăminte), articole de acoperitcapulpentru
purtare, șosete-tălpici, protecții de călcâi
pentru încălțăminte, tocuri, glugifîmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee

(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/ rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloțide damă/ chiloțipantalonași,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouripentru
copiifîmbrăcăminte),
egări
(jambiere) /jambiere, egări(pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de balrnascat, mitre (pălării),
mănuși cu un deget, curele cu buzunar
pentru banipmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
motociciiști, apârătoride urechipmbrăcăminte),
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- alunecarepentru
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 dea gatajpiese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglicipentru purtare, eșarfe, șaluri,
plastroane pentru cămăși, platei 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, tălpipentru încălțăminte, șoșoni, articole
sportdin jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, ciorapi, crampoane pentru ghetele
de fotbal, jachete căptușite(îmbrăcăminte),
costume,
bretele
pentru
îmbrăcăminte
(suspensoare)Zsuspensoare,
ciorapi
care
absorb transpirația, lenjerie de corp care
absoarbe transpirația/desuuri care absorb
transpirația, ciorapi care absorb transpirația,
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), bodyuri(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, bombeuripentru încălțăminte,
togi,
jobene,
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 neoprenpentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 18,
24, 25 cu excepția transportului acestora,
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permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terți,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de

intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informații pentru
comerciale
sau
publicitare,
scopuri
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, servicii de comerț
online cu produse din clasele 18, 24, 25,
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
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pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea
de
sponsorizări,
stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public țintă,
pregătirea documentației fiscale, servicii de
depunere a documentației fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03096

03/05/2022
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI, NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

one PĂDUREA BĂNEASA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.01
(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#29284e)
(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

───────
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privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de
afaceri),
consultanţă
în
domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, marketing
prin influenceri promovarea produselor prin
intermediul influencerilor
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți servicii de
generare de potențiali clienți servicii de
intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți servicii de
publicitate, marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare),
închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare

de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
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.
───────

69

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03105

03/05/2022
VASILE ARCANU, STRADA
OLTULUI, NR. 12, JUDEȚUL
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 03126

(740)

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

04/05/2022
NOVOLINE PHARM SRL, STR.
ISACCEI NR.7, CAMERA 1,
BL.12, SCARA A, PARTER, AP.1,
JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

milibiotic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare.

GIURGIUVEANUL
cotidian independent

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.13.01
(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
administrarea
afacerilor
comerciale, lucrări de birouri.
38. Servicii de telecomunicaţii, transmiterea de
ştiri şi informaţii prin radio şi on-line, furnizarea
accesului la pagina web.

(210)
(151)
(732)

M 2022 03139

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA, NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

04/05/2022
SC CRAMA CEPTURA SRL,
STR. PRINCIPALA, NR. 699, SAT
CEPTURA DE JOS, COMUNA
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

M MŌTIV
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii), vinuri.

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și

pentru acoperirea capului, și în special, ghete,
șorțuri, cravate, pantaloni, fulare, sandale,
mănuși, halate, căști de baie, slipuri de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, șaluri, corsaje (lenjerie), cizme, cizme
pentru sporturi, lenjerie de corp, pantaloni
de călărie pentru purtare, caschete, șepci,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru sporturi,
îmbrăcăminte din imitație de piele, îmbrăcăminte
din piele, paltoane, gulere (îmbrăcăminte),
combinezoane
(îmbrăcăminte)
manșoane/
manșete, îmbrăcăminte pentru cicliști, gulere
detașabile, rochii, capoate, apărători pentru
urechi, espadrile, veste de pescuit, ghete/pantofi
de fotbal, saci pentru picioare, încălțăminte,
cape de blană, blănuri (îmbrăcăminte).
trenciuri (îmbrăcăminte), galoși, jartiere, mânuși
(îmbrăcăminte). cizmulițe, pălării, bentițe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, șosete, protecții de călcai pentru
încălțăminte, glugi, cioraparie. jachete, jersee,
uniforme de judo, rochii, pulovere, chimonouri,
uniforme de karate, tricotaje, cizme din daniele,
trusouri pentru copii, egari, jambiere, costume
de gimnastică/balet, uniforme, costume de bal
mascat, pălării, mănuși, îmbrăcăminte pentru
motocîclisti. eșarfe, îmbrăcăminte din latex,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte cu led un încorporate cravate,
îmbrăcăminte de stradă, salopete, paltoane
pardesie. jachete, pelerine mantale batiste,
căptușeli, poncouri, pijamale, șanuri, panglici
cămăși, pantofi, bocanci de schi, mânuși de
schi, fuste, pantaloni, bonete, măști de somn
papuci, bretele, șosete, branturi, articole sport de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea
capului, costume, lenjerie de corp care absoarbe
transpirația, hanorace, tricori, bluze, cămăși.
jobene, turbane, desuuri veste, îmbrăcăminte
impermeabilă, costume de neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
28. Articole
si
echipamente
sportive,
echipamente de gimnastica, echipamente
fitness: bare pentru aparate multifuncționale
de fitness: corzi: mingi pentru fitness, aparate
pentru exerciții fizice, jucării, huse pentru
echipamente sportive, jocuri, obiecte de
divertisment.
35. Oferirea de informatii in domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizare de informatii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03148

04/05/2022
GLOBAL EYE INVESTMENTS
SRL., STR. TIPOGRAFILOR NR.
29, PARTER, CAM. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013714, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ NEAGU
LAURA, STR. DINU VINTILĂ,
NR. 6B, BL. 3, SC.K, AP. 2,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SHOE BOUDOIR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, blănuri și piei,
bagaje și genți de transport: genți, portofele,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de selarie, zgărzi: leșe
și îmbrăcăminte pentru animale, și în special
următoarele produse: piei de animale, serviete
diplomat, rucsacuri pentru alpiniști, genți pentru
camping, pungi (plicuri, săculeți) din piele, pentru
ambalat, genți pentru sporturi, genți, genți de
plaje, cutii din piele sau imitație de piele,
serviete, etuiuri pentru cariile de vizită, portofele,
tocuri din piele sau imitație din piele, carcase
din piele, poșete din zale, piei de vită, piele
de căprioară, îmbrăcăminte și zgărzi pentru
animale, dosare și mape de conferința, huse din
piele pentru mobilă, tolbe de vânători (accesorii
de vânătoare), huse de îmbrăcăminte pentru
călătorie, centuri din piele, genți de mâna, cutii
din piele pentru pălării, ranițe, imitație din piele,
portchei, etichete din piele, carton imitație din
piele, etichete de bagaje, geamantane, plase
pentru cumpărături, umbrele de soare, portbebe. poșete, rucsacuri rigide, hamuri, șei de
călărie, genți pentru școala, bretele din piele,
cufere, inele pentru umbrele, huse de umbrele,
valize, genți de cosmetice, nedotate, valize.
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la o potrivire a potențialilor investitori privați
cu antreprenori care au nevoie de finanțare:
asistenta privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informatii comerciale
si consiliere pentru consumatori in alegerea
bunurilor si serviciilor, servicii de intermediere
comerciala: compilarea indexurilor de informatii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanta privind strategiile de comunicare
in reiatii publice, analiza costurilor, prognoze
economice, servicii de agenție de import-export,
facturare, marketing, negocierea contractelor de
afaceri pentru terti, închirierea de echipamente
si mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioara,
management administrativ externalizat pentru
companii, recrutarea de personal, optimizare
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vânzărilor, închirierea automatelor pentru
vanzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, Prezentarea
mărfurilor in medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online: servicii de informatii
si consiliere comerciala pentru consumatori,
servicii de agentii de import si export. Publicitate,
servicii de publicitate in legătură cu produse
diverse, in special in legătură cu: produse
de imbracaminte, produse de incaltaminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele si imitatii din piele, blanuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole si
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, acesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice si de înfrumusețare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcolice, băuturi sportive bogate in proteine,
Servicii de vanzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage, prin corespondenta,
a diverse bunuri in special produse de
imbracaminte. produse de incaltaminte, produse
care servesc la acoperirea capului, produse
din piele si imitatii din piele, blanuri, genți,
articole de voiaj, umbrele articole si echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, acesorii pentru
toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice si de înfrumusețare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcolice. băuturi sportive bogate in proteine.
Servicii de vanzare cu amănuntul in mediul
online a diverse bunuri in special produse
de imbracaminte, produse de incaltaminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele si imitatii din piele, blanuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole si
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, acesorii
pentru toate produsele anterior menționate,

produse cosmetice si de înfrumusețare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcolice, băuturi sportive bogate in proteine:
Servicii de vanzare cu ridicata, in mediul online
si offline a diverse bunuri in special produse
de imbracaminte, produse de incaltaminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele si imitatii din piele, blanuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole si
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, acesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice si de înfrumusețare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare băuturi
nealcolice, băuturi sportive bogate in proteine.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03157

04/05/2022
DRAGOȘ STANCA, STR.
SEVASTOPOL, NR. 17C, SC.
B, ETAJ 5, AP. 27, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

the HOMEPAGE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 07.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri, închirierea bunurilor
imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
43. Servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu vânzare
pentru acasă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cantină, servicii de bufet, servicii de
cafenea, servicii de bar, închirieri de mobilier de
birou, închirierea sălilor de şedinţe, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, închiriere
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de spații pentru birouri temporare, cazare
temporară în case de tranzit, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, servicii de case de vacanţă,
închirierea dozatoarelor de apă potabilă.

(210)
(151)
(732)

M 2022 03208

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03181

05/05/2022
AGREMENT LOGISTICS SRL,
STR. URANUS NR.103, ET.1,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

06/05/2022
MMM NANA NATICRIS S.R.L.,
STR. ALMAJULUI, NR. 2, BL.
2, SC. A, ET. 1, AP. 4, JUDEȚ
CARAȘ SEVERIN, RESITA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)

BICICLETE CARAIMAN

Nice Cream Doar
dragoste adăugată

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Biciclete, biciclete tandem, biciclete pliabile,
biciclete electrice, biciclete sport, biciclete de
cicloturism, biciclete cu pedale.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.01;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) Culori revendicate: roz, crem, maro,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, torturi de înghețată, înghețată pe
băț, batoane de înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, dulciuri de
înghețată de iaurt.
35. Regruparea în avantajul terţilor a înghețată,
șerbeturi (înghețată), înghețată vegană, conuri
pentru înghețată, cornete pentru înghețată,
torturi de înghețată, înghețată pe băț, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, sosuri pentru înghețată, înghețată din
lapte, înghețată pe bază de iaurt (predomină
înghețata), înghețată sub formă de sandviș,
batoane de înghețată pe băț, dulciuri de
înghețată de iaurt (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să

───────
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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 înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, torturi de înghețată, înghețată pe
băț, batoane de înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată pe bază de
iaurt (predomină înghețata), înghețată sub
formă de sandviș, batoane de înghețată pe
băț, dulciuri de înghețată de iaurt, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
a înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, torturi de înghețată, înghețată pe
băț, batoane de înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată pe bază de
iaurt (predomină înghețata), înghețată sub
formă de sandviș, batoane de înghețată pe
băț, dulciuri de înghețată de iaurt, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la înghețată,
șerbeturi (înghețată), înghețată vegană, conuri
pentru înghețată, cornete pentru înghețată,
torturi de înghețată, înghețată pe băț, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, sosuri pentru înghețată, înghețată
din lapte, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, dulciuri
de înghețată de iaurt, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura
cu înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, torturi de înghețată, înghețată pe
băț, batoane de înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, dulciuri
de înghețată de iaurt, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, torturi de înghețată, înghețată pe
băț, batoane de înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, dulciuri

de înghețată de iaurt, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, torturi de înghețată, înghețată pe
băț, batoane de înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, dulciuri de
înghețată de iaurt, 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.
43. Servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii de alimentație
publică, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

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, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare),
închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a

M 2022 03222

06/05/2022
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1 , BUCURESTI,
ROMANIA

one
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (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
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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, servicii de 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)

(540)

M 2022 03242

09/05/2022
IVANA FLORENTINA,
BULEVARDUL CAROL I 59, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
090225, ROMANIA

CAROL FASHION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03259

09/05/2022
QUALITY ENGINEERING AND
INSPECTION SERVICES SRL,
STR. SPANIA NR. 2 A, BLOC
P 4, SC. 3, ET. 2, AP. 4, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, 013162, DOLJ,
ROMANIA

QEIS QUALITY ENGINEERING
AND INSPECTION SERVICES
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02; 24.17.20; 29.01.13
(591) Culori revendicate: verde (RAL 6018),
albastru (RAL 5015), gri (RAL 7023)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare

───────
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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
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)

(540)

(740)

10/05/2022
SC FORTICO SECURITY SRL,
BLD. MARASESTI NR. 48-50,
JUDEȚ NEAMȚ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

FORTICO SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.11.06;
01.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, evaluarea gradului de siguranță,
furnizarea servicii de recunoaștere și de
supraveghere, marcaj de securitate pentru
bunuri, marcaj de securitate a documentelor,
servicii de pază și protecție, servicii de
consultanță în materie de siguranță, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03278

M 2022 03268

09/05/2022
LABORATORIOS NORMON, S.A.,
RONDA DE VALDECARRIZO,
6, TRES CANTOS (MADRID),
E-28760, CA, SPANIA

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

───────

(540)

LIDENT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice și preparate medicale,
preparate sanitare de uz medical, suplimente
alimentare pentru uz uman.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03298

(210)
(151)
(732)

11/05/2022
BOTTLE BRANDS SRL, STR.
SPERANŢEI NR. 21B, PARTER,
CAMERA 1, SAT CORBEANCA,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

M 2022 03328

12/05/2022
UNBOX MANAGEMENT
SOLUTIONS SRL, BD. PIPERA,
NR. 1H, VILA M02, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

UB UNBOX MANAGEMENT
SOLUTIONS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

PRACTIC pentru băuturile
de casă Băutură spirtoasă

───────

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1025488/16.09.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
“pentru băuturile de casă Băutură spirtoasă”.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi distilate, băuturi spirtoase, digestive
(lichioruri și spirtoase), preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice (cu
excepția berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

publicitare, organizarea de expoziții comerciale
și servicii expoziționale, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate prin posta,
organizarea de expoziții in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de targuri cu
scop comercial sau comercial, desfasurarea de
evenimente comerciale.
41. Organizarea si susținerea conferințelor,
organizarea
si
susținerea
congreselor,
organizarea si susținerea de seminarii,
organizarea si susținerea de simpozioane,
organizarea de expoziții de plante, organizare
de conferințe, expoziții cu scop cultural, educativ
sau de divertisment si concursuri.

M 2022 03331

12/05/2022
Consiliul Județean Olt, BD. A.
I. CUZA NR. 14, JUDEȚ OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

───────

Olt EXPO
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1023325 din
data 26.08.2022 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Olt EXPO”.

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.08; 29.01.14;
26.01.01; 07.03.25; 26.11.05
(591) Culori revendicate: maro, alb, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, servicii de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate în reviste,
publicitate și reclamă, servicii de reclamă și
publicitate, publicitate radio și de televiziune,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii de
publicitate pentru alte personae, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, organizare si coordonare de târguri legate
de publicare, organizare si desfasurarea de
târguri in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de evenimente, expoziții, targuri si
spectacole in scopuri comerciale promotionale si

(540)

M 2022 03337

12/05/2022
IONUȚ BEJINARIU, STRADA
TRANDAFIRULUI, NR. 123, JUD.
BRAILA, ȘUTEȘTI, BRĂILA,
ROMANIA

JHaps Records
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

publicitară) de la întreprinderi în cadrul
competițiilor sportive, servicii de închiriere de
spațiu publicitar, timp și echipamente, servicii
de difuzare de reclame, de publicare de texte
publicitare și de actualizare a materialelor
publicitare.
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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare și coordonare de competiții sportive,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de competiții sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, programarea competițiilor
sportive, calendarul competițiilor sportive,
formarea și perfecționarea specialiștilor în
educație fizică și sport, servicii ale unui club
sportiv de fotbal și activitățile sale sportive și
culturale, formare și perfecționare în domeniul
fotbalului, exploatare de locații sportive, educație
fizică.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

M 2022 03347

12/05/2022
LIGA PROFESIONISTA DE
FOTBAL, STR. ALEXANDRU
VITZU NR. 2A, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SUPERLIGA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 21.03.01; 26.11.06;
29.01.15
(591) Culori revendicate: roșu, verde,
albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimare, publicații imprimate,
broșuri, felicitări, cărți de joc, cărți de desenat
sau de scris, fotografii imprimate, albume, arte
vizuale tipărite, bannere din hârtie, bannere de
afișare din hârtie sau carton, stegulețe din hârtie,
autocolante (articole de papetărie), autocolante
publicitare, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, afișe, adezivi, calendare,
cupoane și vouchere tipărite, etichete, etichete
pentru bagaje, stilouri (articole de scris),
creioane, instrumente de scris, instrucțiuni și
materiale didactice, articole de birou (cu excepția
mobilelor).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, treninguri,
pantaloni scurți de fotbal.
35. Promovare de competiții și evenimente
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, publicitate, management promoțional
pentru personalități sportive, căutarea de
sponsorizări (sponsorizare prin promovare

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

ceai cu ciocolată și lapte, ceai (nemedicinal) care
conține frunze de merișor, ceai (nemedicinal)
care conține extracte de merișor, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, ceaiuri cu aromă
de fructe (nu medicinale), ceai de iasomie, altele
decât pentru uz medicinal, ceai din orz uscat
cu coajă (mugi-cha), înlocuitori de ceai (altele
decât pentru uz medicinal), ceai (nemedicinal)
care constă în frunze de merișor, ceai instant
(altul decât cel pentru uz medicinal), ceai
(nemedicinal) care constă în extracte de merișor,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ceai), ceai aromat din portocale (altele decât
pentru uz medicinal), flori sau frunze pentru
utilizare ca înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medicinal, ceai cu aroma
de măr (altele decât pentru uz medicinal), ceai
sub formă de praf de varec sărat (kombu-cha),
pudră instant pentru prepararea ceaiului (alta
decât cea pentru uz medicinal), ceai de iasomie
sub formă de pliculețe, altele decât pentru
uz medicinal, cafea, cafea decafeinizată, cafea
verde, cafea măcinată, cafea liofilizată, cafea
aromată, cafea solubilă, cafea sintetică, boabe
de cafea, înlocuitori de cafea, amestecuri de
cafea, concentrate de cafea, extracte de cafea,
uleiuri de cafea, esențe de cafea, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, cafea
cu gheață, cafea de malț, băuturi din cafea, pungi
de cafea, umplute, cafea cu ciocolată, arome de
cafea, cafea cu lapte, cafea gata preparată, doze
de cafea, capsule de cafea, goale, amestecuri
de cafea de malț cu cafea, cicoare (înlocuitori
de cafea), boabe de cafea măcinate, boabe de
cafea prăjite, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, amestecuri de extracte de cafea
de malț cu cafea, amestecuri de esențe de cafea
și extracte de cafea, băuturi pe bază de cafea,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
amestecuri de cafea și malț, amestecuri de cafea
și cicoare, extracte de cafea de malț, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), umpluturi pe
bază de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, cicoare pentru
utilizare ca înlocuitori de cafea, înlocuitor de
cafea pe bază de cicoare, băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, extracte de cicoare utilizate ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare utilizate
ca înlocuitori pentru cafea, băuturi pe bază de

M 2022 03370

13/05/2022
T&Y DRINKS SRL, STR.
MARULUI, NR. 3, JUD. ILFOV,
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

TY-TEA&COFFEE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 11.03.02; 11.03.06;
05.03.14; 26.11.02; 26.01.03
(591) Culori revendicate: negru, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceai, ceai oolong (ceai chinezesc), ceai
lapsong souchong, ceai verde japonez, ceai
de ginseng, ceai earl grey, extracte de ceai,
ceai de ghimbir, ceai de iasomie, ceai de
tei, ceai de salvie, pliculețe de ceai, prăjituri
pentru ceai, înlocuitori de ceai, ceai de oolong,
esențe de ceai, ceai ginseng (insamcha), ceai
alb instant, ceai negru instant, ceai oolong
instant, ceai de hrișcă, ceaiuri de fructe,
ceai de măceșe, ceai de mușețel, ceaiuri cu
lapte, ceai cu gheață (nemedicamentoase),
extracte de ceai (nemedicamentoase), băuturi
din ceai nemedicinale, esențe de ceai
(nemedicamentoase), ceai de crizanteme
(gukhwacha), ceai de ginseng roșu, ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai din frunze de orz,
ceai vândut în vrac (nemedicamentos), yerba
mate (ceai sud-american), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de goji chinezesc (gugijacha),
amestecuri de pulberi de ceai, ceai din orez brun
prăjit, ceaiuri (nemedicinale) aromate cu lămâie,
ceai din rădăcină de brusture (wooungcha),
ceai de orz prăjit (mugi-cha), preparate aromate
pentru prepararea ceaiurilor nemedicinale, ceai
din fructe (nu pentru uz medical), ceai ambalat
(altele decât pentru uz medicinal), pliculețe de
ceai (nu pentru uz medicinal), prăjituri pentru
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cafea cu conținut de lapte, înlocuitori de cafea
(pe bază de cereale sau cicoare), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, cicoare și amestecuri de
cicoare, toate folosite ca înlocuitori de cafea, orz
prăjit și malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare.
43. Servicii oferite de ceainării.

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

13/05/2022
MAIMAICREDIT I.F.N. SA,
BD. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

MAI MAI Credit
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
albastru (Pantone 2736 C), verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03384

M 2022 03375

13/05/2022
SILKWEB S.A., STR. GEOORGE
COȘBUC NR. 25 A, AP.50, ETAJ
6, CLADIREA ATRIUM, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

gofunnel.ro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri de masă, jocuri de societate, jucării,
jocuri și articole de joacă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri.
───────
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acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri

de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
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credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

(210)
(151)
(732)

M 2022 03399

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA, 900629,
CONSTANȚA, ROMANIA

16/05/2022
DIAMOND DIGITAL DENT SRL,
ALEEA GRANATULUI NR. 2, ET.
1, AP.16, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Diamond Digital Dent
X-Ray Diagnostic
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.10; 17.02.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, negru,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii de
radiologie, servicii medicale stomatologice,
servicii de tehnică dentară.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 03427

(740)

ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET. 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
18.03.21; 18.03.23; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
286C), bleumarin inchis (Pantone
5255C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pește, nu viu, pește conservat, pește, la
conservă, pește, sărat, pește congelat, ton, nu
vii, heringi, nu vii, somon, nu vii, sardine, nu vii,
produse alimentare pe bază de pește, batoane
de pește, file, spumă de pește, fileuri de pește,
crustacee, nu vii, raci nu vii, homari, nu vii,
creveți, nu vii, moluște, nu vii, languste, nu vii,
midii, nu vii, stridii, nu vii, fructe de mare, nu
vii, fructe de mare, preparate, fructe de mare,
gătite, fructe de mare, congelate, fructe de mare,
conservate, paste tartinabile pe bază de pește,
icre de pește, preparate, icre de pește, alge de
mare, conservate.

16/05/2022
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(540)

ESSE GOLDEN LEAF
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, țigări, trabucuri, fitile, hârtie pentru
trabucuri, pipe, filtre pentru țigări, cutii pentru
țigări (nu din metale prețioase) pungi pentru
tutun, brichete (nu din metale prețioase),
chibrituri, curățitoare de pipe, scrumiere
(nu din metale prețioase) pentru fumători,
scule(instrumente) pentru tăiat trabucuri.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03446

(740)

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

(210)
(151)
(732)

17/05/2022
PROFI ROM FOOD S.R.L.,
CALEA SEEVR BOCU, NR 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

M 2022 03455

23/05/2022
MUNTENIA FILMS SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU 167B,
SAT PRUNDENI, JUD. VALCEA,
COMUNA PRUNDENI, 247525,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Muntenia Films
(531)
(511)

VELLA
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.03.20
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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electronice, servicii de organizare şi realizarea
de seminarii şi congrese, servicii ale unui studio
de fitness, servicii de instructori de fitness,
realizare de cursuri de fitness.
44. Servicii de consultanță/consiliere în legătură
cu diete de slăbit, servicii medicale, asistenţă
medicală, servicii ale unei clinici de tratament,
servicii de consiliere în domeniul sănătății,
consultanță în nutriție.

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03457

18/05/2022
ANCA MIHAELA NICULESCU,
ȘOS. MIHAI BRAVU, NR. 290,
BLOC 4, SCARA C, ETAJ 7,
AP.105, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

M 2022 03463

(740)

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

18/05/2022
OANA-CRISTINA OBOROCEANU,
STR. EROILOR, NR. 23A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

(540)

DERCASA

PSIHO-DIETA
METODĂ CREATĂ DE
ANCA Alungulesei

(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.03; 05.05.16
(591) Culori revendicate: galben, maro, auriu,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Perne, perne decorative, perne umplute,
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

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.11; 26.11.02;
29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment, realizare de emisiuni
de televiziune și programe radio, publicare şi
editare de cărţi, ziare, publicaţii periodice şi
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lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, 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

mare, chihlimbar galben, oglinzi pentru machiat,
pentru casă, obiecte de artă din lemn, obiecte
de artă din lemn, din ceară, din ghips sau din
materiale plastice, obiecte de arta confectionate
din lemn de bambus, figurine din lemn, sculpturi
din lemn, statui din lemn, oglinzi decorative,
mobile (obiecte pentru decorare), elemente
decorative pentru ferestre, coșuri decorative din
paie, coșuri decorative din lemn, cutii decorative
de lemn, decorațiuni de perete, din lemn,
decorații pentru masă (ornamente) confecționate
din lemn, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, statui de ipsos, statui din os, statui
de ceară, statui din plastic, ornamente (statui)
confecționate din ceară, cutii din lemn, recipiente
sub formă de cutii confecționate din lemn.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie
de casă, lenjerie de pat, așternuturi de pat
(lenjerie), lenjerie de uz casnic, lenjerie de
pat și pături, articole textile utilizate ca lenjerie
de pat, cuverturi de pat (pături), învelitori de
pat, cuverturi pentru paturi, pilote, huse pentru
scaune, huse de schimb pentru scaune ca piese
de mobilier (neadaptate), prosoape, prosoape
de baie, lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, perdele din materiale textile sau plastice,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele și draperii confecționate, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
draperii, draperii textile, draperii opace, draperii
din materiale textile gata confecționate, șnururi
din materiale textile pentru draperii, materiale
textile folosite la fabricarea draperiilor, huse
pentru perne, materiale țesute pentru perne,
fețe decorative pentru perne, materiale pentru
învelirea pernelor, țesături matlasate (huse
pentru perne și saltele), fețe de pernă, materiale
textile, materiale pentru realizarea accesoriilor
textile pentru mobilier, materiale textile pentru
fabricarea obiectelor și accesoriilor de mobilier,
materiale textile sub formă de elemente și
accesorii pentru ferestre.
25. Halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului.
35. Regruparea în avantajul terţilor a perne,
perne decorative, perne umplute, 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, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, obiecte de artă din
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ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de
flori uscate, buchete din flori naturale, plante
verzi naturale de uz decorativ (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 perne, perne decorative, perne
umplute, 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, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă

(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
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teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de
flori uscate, buchete din flori naturale, plante
verzi naturale de uz decorativ, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
perne, perne decorative, perne umplute, 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, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, obiecte de artă din
lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb

pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
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decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, buchete
de flori uscate, buchete din flori naturale,
plante verzi naturale de uz decorativ, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la perne, perne decorative, perne umplute,
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, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, obiecte de artă din
lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute

pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
perne, perne decorative, perne umplute, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
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din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, obiecte de artă din
lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,

cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu functie
de cautare, cu privire la perne, perne decorative,
perne umplute, 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,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, obiecte de
artă din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
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(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,

teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, buchete
de flori uscate, buchete din flori naturale,
plante verzi naturale de uz decorativ, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la perne, perne decorative, perne
umplute, 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, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
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pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative

electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de
flori uscate, buchete din flori naturale, plante
verzi naturale de uz decorativ, conducerea
şi administrarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, relaţii publice şi relatii cu
clienţii, servicii de comercializare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea şi sistematizarea informatiilor
în baze de date computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, agenţii de servicii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 03476

(210)
(151)
(732)

M 2022 03480

(740)

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

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SCARA
A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

19/05/2022
LOGOBRAIN TRAINING S.R.L.,
ALEEA SLATINA, NR. 2, BL. V10,
SC. IV, ET. 1, AP 34, JUDEȘ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

19/05/2022
NORDIC GREEN GOLD SRL, STR.
SUCIU DE SUS, NR. 730, JUD.
MARAMURES, SUCIU DE SUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

JANDRĂ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Feluri de mâncare preparate din carne,
produse din legume preparate, mâncăruri cu
legume preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori, brânză alba.
30. Feluri de mâncare în special pe bază de
orez, alimente preparate din cereale, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, faina.

LogoBrain Training

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.25; 21.03.13;
29.01.03; 29.01.06
(591) Culori
revendicate: verde(HEX#079345),
verdeinchis (HEX#099146), alb
(HEX#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, organizarea de cursuri educative,
organizarea de evenimente și conferințe.
44. Servicii de terapie.

(210)
(151)
(732)

M 2022 03494

(740)

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

19/05/2022
ATLANTIC MOBILE SRL, STR.
CEAIR, NR. 34, JUD. ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

Lito
(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
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de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, chei electronice
pentru automobile, computere de bord pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, dispozitiv de
înregistrare a datelor pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, boxe
pentru automobile, baterii pentru automobile,
casetofoane pentru automobile, aparate de
navigație pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate
de fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști inear, cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti
fara fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare, laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi de răcire pentru
laptopuri, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, capace mufă antipraf pentru
telefoanele mobile, conectori de cabluri, cablaje
electrice pentru automobile, cabluri coaxiale,
cabluri electronice, cabluri optice, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri video, cabluri scart,
cabluri pentru modem, cabluri de curent, cabluri
pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe
pentru cabluri electrice, cabluri electrice de

încărcare, baterii, baterii reîncărcabile, routere
usb fără fir, amplificatoare de semnal fără
fir, mouse-uri de calculator fără fir, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, baterii externe,
conector prize (electrice), software, aplicații
software, descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase pentru dispozitive de
stocare de date, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, detectoare de fum, camere
video de supraveghere, camere retrovizoare
pentru vehicule, conuri de trafic, echipamente
de protecție și siguranță, panouri solare,
blocuri de alimentare cu energie electrică,
bănci de încărcare, prelungitoare cu prize
multiple, cabluri electrice, echipamente de
comunicare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, adaptoare de curent
alternativ, antene și componente, circuite
electrice și circuite imprimate, unități de
memorie electronice, camere de unghi
mort pentru autovehicule, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control al
direcției pentru vehicule, ochelari, ochelari
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inteligenți, ochelari de soare, ochelari de vedere,
rame de ochelari, lentile de ochelari, suporturi
pentru ochelari, tocuri de ochelari, ochelari 3d,
ochelari de protecție, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment pentru
mașini (ice), sisteme audio-video de divertisment
pentru mașină, carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistență
personală (pda), sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (ssd),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media
descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură
audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare usb, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
genti pentru dispozitive de navigare prin
satelit, genți de transport pentru calculatoare
portabile, încărcătoare, fotocopiatoare, firme
luminoase, aparate de fotografiat, instrumente
de navigație, cuploare (echipamente de
procesare a datelor), articole pentru protecţia
ochilor în sport, ochelari (optică), încărcătoare
pentru acumulatoare electrice), ansambluri de
baterii, desene animate, telefoane inteligente,
huse pentru telefoane, cutii pentru difuzoare,
tablete, memorii usb, mouse (periferice de
calculator), membrane pentru aparate ştiinţifice,
căşti audio, proiectoare.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03514

20/05/2022
ECOSOFT INVESTMENT SRL,
ȘOS. ARCU NR. 53-55, BL. T12,
SC. B, PARTER, AP. 3, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

CAIDO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03527

20/05/2022
SC TERAPIA SA, STR. FABRICII
NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

PA DURERE, PADUDEN DUO !
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane

───────
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altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,

medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
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uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptand transportul acestora).

preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice,
uleiuri
medicinale,
ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03543

20/05/2022
HERBAGETICA, STRADA
FLORILOR, NR 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDEȚ BRAȘOV,
HARMAN, 000000, BRAȘOV,
ROMANIA

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
Aspirina CARDIOPRIM
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1025666/19.09.2022,
mandatarul solicitantului nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Extracte
Standardizate" "100%Naturală - Extract de Salcie"
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(531)

formă de discur descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintro bază de date de calculator sau de pe
internet, muzică digitală descarcabilă de pe
site-uri de internet cu mp3-uri, muzică digitală
care poate fi descărcată de pe internet,
modele de realitate virtuală, planificatoare și
agende descărcabile care se pot tipări, postere
descărcabile, publicații electronice care conțin
jocuri descărcabile, serii de cărți descărcabile
pentru copii, romane grafice descărcabile, serii
de înregistrări audio muzicale descărcabile,
suporturi media educative descărcabile, benzi
desenate descărcabile.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
24.09.05; 03.07.11; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate: albastru, alb, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2022 03547

22/05/2022
FABRICA DE BOBA SRL, STR.
IENACHITA VACARESCU, NR.30,
JUDEȚ PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100470, PRAHOVA, ROMANIA

SHEEPZ STUDIOS

(210)
(151)
(732)

M 2022 03569

(740)

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

23/05/2022
DKD INFINITI GROUP S.R.L., STR.
DR. BRĂDIȘTEANU NR. 145, JUD.
DOLJ, SAT BRĂDEȘTI, DOLJ,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 03.04.12;
29.01.01
(591) Culori revendicate: roșu (HEX#a32035)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Film de desene animate, clipuri video
preînregistrate, desene animate sub formă
de filme cinematografice, grafică digitală
(software descărcabil), fișiere cu muzică
descărcabile,
fișiere
digitale
(podcast),
fotografii
digitale
descărcabile,
imagini
grafice descărcabile pentru telefoane mobile,
înregistrări audio descărcabile, înregistrări
de clipuri muzicale descărcabile, înregistrări
multimedia descărcabile, înregistrări video,
descărcabile, cu muzică, înregistrări muzicale
audio care pot fi descărcate, înregistrări
muzicale, modele de design grafic descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări video descărcabile, înregistrări
sonore descărcabile, înregistrări muzicale sub

INFINITI SERVICII FUNERARE
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1024334/06.09.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "SERVICII FUNERARE"

(531)
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Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
24.13.01; 05.03.13; 05.03.15; 05.03.20;
13.01.01
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(591)

Culori revendicate: alb (HEX #fffefc),
roșu (HEX #99261b), negru (HEX
#1e1309), portocaliu (HEX #ae4325),
galben (HEX #feac4d, HEX #f9d04b),
maro (HEX #691c14)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii funerare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03573

(740)

ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

23/05/2022
ARCSIM CONSTRUCT SRL,
B-DUL REPUBLICII NR. 1, ET.
3, BIROU NR. 14, JUDETUL
BISTRITA NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420053, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ARCSIM construcții
amenajări finisaje
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1025055/13.09.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “construcții amenajări finisaje”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul, cu
ridicata, prin catalog, on line, cu privire la
materiale de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul, cu ridicata, prin catalog, on line, în
legătură cu materiale de stabilizare nemetalice
(geotextile) pentru utilizarea în construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata,

prin catalog, on line, în legătură cu materiale
de etanșare ignifuge folosite în construcții,
servicii de contractare pentru realizare de
pavaje, marketing imobiliar, analiză de preț,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, externalizare (servicii de -) (asistenţă
comercială), servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, servicii de intermediere în achiziții,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, licitaţii în domeniul imobiliar,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, realizarea de
studii de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri, administrarea afacerilor, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
consiliere privind achizițiile imobiliare, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
agenții sau brokeraj de arendare sau închiriere
de terenuri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, gestionarea proprietăților (imobiliare),
gestionarea portofoliilor de proprietăți, gestiunea
bunurilor imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, furnizare de informații
privind piața proprietăților (imobiliară), furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
agenție imobiliară, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, furnizare de
informații privind închirierea de clădiri, furnizare
de informații privind închirierea de terenuri,
intermediere de contracte de închiriere,
închiriere de apartamente, închiriere de birouri
pentru co-working (lucru la comun), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închiriere de
case, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spații de cazare permanentă, închiriere de
spațiu în centrele comerciale, afaceri imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, administrare
de imobile, administrare de proprietăți imobiliare,
administrarea locuințelor, achiziții de terenuri
pentru închiriere, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de investiții în
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domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare.
37. Construcții, construcție de proprietăți,
servicii de construcții referitoare la clădiri
de uz industrial, construcții de infrastructură,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcție de clădiri de apartamente, construcții
subterane, construcții și reparații de clădiri,
servicii de construcții civile, reparații clădiri,
servicii ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, servicii de demolare, renovare de
proprietăți, amenajare de terenuri (construcții),
pregătirea șantierului (construcție), pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de instalare
a platformelor de lucru și de construcție,
lucrări de fundație, servicii de izolare, excavare,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
consolidare de clădiri, întreținere de proprietăți,
curățare interioară și exterioară de clădiri,
așezarea cărămizilor (zidărie), terasamente,
lucrări de instalații sanitare, construcție de
instalații publice, lucrări de construcție pentru
case prefabricate, construcții de case pe
bază de comandă, construcții de drumuri
pe bază de comandă, construcție de clădiri
pe bază de comandă, asamblare de case
prefabricate, vopsire, pentru suprafețe interioare
și exterioare, servicii de ancorare a stâncilor,
servicii de electricieni, lucrări de realizare a
învelitorilor de acoperiș, servicii de montare
de plăci de ceramică, servicii de tâmplărie,
servicii de construcții, aplicarea de tencuială
pe clădiri, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, amenajări interioare ale
clădirilor, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajarea spațiilor exterioare, servicii de
amenajări peisagistice cu materiale inerte,
restaurarea clădirilor, renovarea și restaurarea
clădirilor, servicii de restaurare de zugrăveli,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
și repararea clădirilor, servicii de renovare a
clădirilor, aplicare de căptușeli impermeabile,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
servicii de management în construcții, consultații
pentru construcții, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, managementul
proiectelor de construcție pe șantier, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,

supravegherea lucrărilor de renovare a clădirilor,
supravegherea lucrărilor de demolare a clădirilor.
40. Asamblare de produse pentru terți, si
anume de produse de structuri modulare
pentru pardoseli sportive, sisteme de protecție
a gazonului, pardoseli pentru evenimente
temporare și garduri, construcție la comandă
de clădiri prefabricate, servicii de tâmplărie
(fabricare de tâmplărie pe comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă), fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, reciclare
de deșeuri, servicii de tratare a deseurilor,
sortarea deșeurilor și a materialelor reciclabile
(transformare), recuperarea materialelor din
deșeuri, măcinare de pietre, modelarea
betonului, tratarea (recuperarea) materialelor din
deșeuri, consultanță privind reciclarea gunoiului
și deșeurilor, furnizarea de informații pentru
utilizatori cu privire la reciclarea și reutilizarea
produselor și materialelor, furnizare de informații
despre reciclarea deșeurilor, furnizarea de
informații privind tratarea materialelor, informații
în domeniul prelucrărilor de materiale.,
asamblare la comandă pentru alte persoane de
structuri modulare utilizate în construcții civile.
42. Planuri (realizarea de -) (construcții),
dezvoltare de proiecte de construcții, servicii
de planificare în inginerie civilă, servicii de
planificare arhitecturală, întocmirea de planuri
arhitecturale, planificare pentru construcții de
proprietăți, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de proiectare tehnică asistată
de calculator, servicii arhitecturale, servicii de
design arhitectural, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, cercetare în domeniul
planificării urbane, realizare de studii de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, studii
tehnice de fezabilitate, realizare de studii de
fezabilitate referitoare la proiecte, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
consultanță în arhitectură, consultanță în
domeniul ingineriei civile, servicii de consultanță
în materie de planificare arhitecturală.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03799

31/05/2022
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
KRIGEL, STR. KOSSUTH LAJOS
NR. 208 A, JUD. HARGHITA,
GHEORGHENI, HARGHITA,
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)

SZÉKELYFÖLDI
RÖNKHÚZÓ BAJNOKSÁG
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de concursuri ecvestre, servicii
educative, de divertisment și sportive,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
administrare
(organizare)
de
competiții,
coordonare de evenimente sportive electronice
în direct, coordonare de expoziții cu scop
educativ, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, organizare de activități în domeniul
sporturilor electronice, organizare de ceremonii
de decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de competiții educative,
organizare de competiții artistice, organizare de
ceremonii de premiere pentru recunoașterea
actelor de curaj, organizare de competiții în
scopul instruirii, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizare de
congrese în scop de instruire, organizare de
convenții cu scopuri educative, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de concursuri în scopuri educative, organizare
de concursuri pe internet, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de competiții sub formă de curse,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de seminarii cu scop educativ,
organizare de seminarii, organizare de întâlniri
în scopuri recreative, organizare de jocuri,
competiții și concursuri cu întrebări, organizare
de jocuri și competiții, organizare de jocuri,
organizare de expoziții în scopuri culturale

sau educative, organizare de expoziții în scop
educativ, organizare de expoziții în scop de
instruire, organizare de expoziții educaționale,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de expoziții de animale, organizare
de expoziții de animale în scopuri culturale sau
educative, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de convenții în scopuri
de divertisment, organizare și coordonare de
jocuri, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare
și coordonare de competiții, organizare și
coordonare de competiții (educație sau
divertisment), organizare de turnee sportive,
organizare de spectacole în scopuri educative,
organizare de seminarii pe teme recreative,
organizare de seminarii pe teme de educație,
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
organizarea de cursuri de instruire pentru turiști,
organizarea de convenții în scopuri recreative,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire, servicii
oferite de disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, demonstrații în direct
pentru divertisment, divertisment de tipul
spectacolelor de circ, divertisment în direct,
furnizare de spectacole de divertisment în direct,
furnizare de spectacole în direct, prezentare
de concerte, organizare și prezentare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
muzicale, organizare de reprezentații în direct,
organizare de expoziții de divertisment în cadrul
spectacolelor de magie, producție de spectacole
scenice, producție de spectacole în direct,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
producția de spectacole în direct, prezentare de
spectacole de varietăți, educație, divertisment și
sport, parcuri de distracție și tematice, târguri,
grădini zoologice și muzee, parcuri de distracție,
servicii ale parcurilor tematice, servicii asigurate
de grădinile zoologice, servicii specifice
parcurilor de distracții și tematice, servicii
specifice parcurilor de aventură, organizare
de competiții, organizarea de competiții,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de competiții sportive, organizare de competiții
recreative, organizare de activități sportive
și competiții, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de evenimente și
competiții sportive, organizarea de competiții
de sporturi electronice (e-sports), organizare de
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evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de consultanță
în domeniul competițiilor culinare, organizare,
planificare și coordonare de competiții sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizarea de competiții
în scopuri culturale, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive
și de atletism și programe de decernare
de premii, divertisment de tipul competițiilor
desfășurate pe pistă și pe teren, servicii
în domeniul jocurilor electronice și competiții
organizate prin internet, divertisment sub formă
de competiții de sporturi electronice, concursuri
televizate, concursuri cu cai, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizarea concursurilor
de divertisment, coordonare de concursuri
prin telefon, organizare de concursuri de
divertisment, organizarea de concursuri de
frumusețe, producție de concursuri de talente,
servicii de divertisment legate de concursuri,
organizare de evenimente și concursuri sportive
cu animale, organizarea de concursuri în
domeniul educație sau divertisment, servicii
de divertisment sub formă de concursuri,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), pregătire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie în cadrul concursurilor
pentru animale de companie, pregătire în
echitație, servicii de pregătire în echitație, servicii
recreative legate de echitație, închiriere de
echipament pentru activități de echitație pentru
amatori.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03810

31/05/2022
TOTALMED SRL, STR.
REPUBLICII NR.127, JUD.
BRASOV, SANPETRU, 507190,
BRAȘOV, ROMANIA

TOTALMED
APARATURA MEDICALA
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1024883/12.09.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: APARATURA MEDICALA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 24.13.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#006AA0,HEX #0080B4), gri (HEX
#C2C4C6)
(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

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03851

02/06/2022
STAIMS COM SRL, STR.
GRANICERILOR, NR. 97A (PT3),
JUDET MARAMURES, BAIA
MARE, 430362, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 03862

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR.33, ET.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

02/06/2022
SISTEME HIDRAULICE SRL, SAT
FELNAC, NR.1024, JUDETUL
ARAD, COMUNA FELNAC, ARAD,
ROMANIA

(540)

SISTEME HIDRAULICE H
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1024855/12.09.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: SISTEME HIDRAULICE

MOUNTAIN
APARTMENTS SUPERSKI

(531)

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1025283/15.09.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “MOUNTAIN APARTMENTS”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.06;
26.11.13; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.08
(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#01adee), negru (HEX#231f20),
galben (HEX#fef200), verde
(HEX#00a650), albastru deschis
(HEX#6c8cc7), mov (HEX#a54686),
portocaliu (HEX#f6821f), rosu
(HEX#ed1b24)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
hotel, servicii de cazare
───────

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Sisteme hidraulice de comandă pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese de sisteme hidraulice pentru vehicule,
servovalve hidraulice sub formă de piese pentru
sistemele de frânare ale vehiculelor, furtunuri
pentru sisteme de frânare hidraulice pentru
camioane, circuite hidraulice pentru vehicule,
conectori hidraulici pentru vehicule, amortizoare
hidraulice rotative pentru vehicule, amortizoare
de șoc hidraulice rotative pentru vehicule,
dispozitive de reglare a presiunii frânelor
hidraulice pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru automobile, transmisii hidraulice pentru
vehicule terestre, ambreiaje hidraulice pentru
vehicule terestre, cuplaje hidraulice pentru
vehicule terestre, discuri de frâne hidraulice
pentru biciclete, frâne hidraulice pe jantă pentru
biciclete, cuplaje hidraulice cu amortizoare
integrate, pentru vehicule terestre, transmisii
de putere hidraulice pentru vehicule terestre,
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cutii de viteze pentru transmisia hidraulică
a vehiculelor terestre, actuatoare liniare
pneumatice sau hidraulice pentru vehicule de
teren, dispozitive de acționare liniare pneumatice
sau hidraulice pentru vehicule de teren, turbine
hidraulice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, frâne hidraulice pe jantă, frâne
hidraulice pe disc, cilindri de compensare pentru
sistemele de frânare ale vehiculelor, cilindri
de amortizare (componente ale vehiculelor),
cilindri de roată pentru vehicule, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri principali de
frână, cilindri de frână pentru vehicule terestre,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
axe de împingere pentru a modifica sarcina
utilă a vehiculelor, axe pentru vehicule terestre,
cuplaje pentru vehicule terestre.
17. Furtunuri hidraulice din cauciuc, furtunuri
hidraulice din plastic, furtunuri hidraulice
(nemetalice, altele decât piesele sistemelor
de vehicule hidraulice), garnituri de etanșare
hidraulice, garnituri de etanșare axiale
(nemetalice).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03925

06/06/2022
MUNTENIA ESTIVAL 2002
SA, COMPLEX MUNTENIAI3, CAMERA 2, IN INCINTA
HOTEL MUNTENIA, JUDETUL
CONSTANTA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

PAM Beach Resort

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 25.01.25
(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03927

06/06/2022
SOLO CAFFE AUTOMATE SRL,
STR. BUIACULUI NR.21, JUDETUL
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

ONE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
cafea decafeinizată: cafea verde, cafea
măcinată, cafea liofilizată, cafea aromată, cafea
solubilă, cafea sintetică, boabe de cafea,
înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea,
concentrate de cafea: extracte de cafea: uleiuri
de cafea, cafea cu ciocolată, cafea, cafea cu
arome de lapte, esențe de cafea, cafea cu
gheață, cafea de malț, băuturi din cafea. pungi
de cafea, doze de cafea, capsule de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, umpluturi pe bază
de cafea, extracte de cafea de malț, amestecuri
de cafea și cicoare, amestecuri de cafea și
malț, boabe de cafea învelite în zahăr, înlocuitori
de cafea pe bază vegetală, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, extracte de cafea utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea
utilizate ca arome pentru alimente, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată),
preparate de cicoare utilizate ca înlocuitori
pentru cafea, pâine, produse de patiserie și

cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul si ridicata
a aparatelor pentru prepararea cafelei si a
componentelor acestora.
40. Măcinarea cafelei, râșnirea cafelei, prăjirea
și prelucrarea cafelei, servicii de distilare,
fabricarea de cidru pentru alte persoane, servicii
de alimentatie publica, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de bauturi), servicii
oferite de autoservire, servicii oferite de cafenele
(cofee shops), servicii oferite de ceainarii.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03936

(740)

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

06/06/2022
ABILITY TRADE SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918, NR. 118, BL. A,
SC. 2, ET. 3, AP. 35, JUD. BRĂILA,
MUN. BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie igienică, șervețele, șervețele din
hârtie, hârtie pentru șervețele, șervețele din
celuloză, șervețele de buzunar din hârtie,
șervețele de masă din hârtie, prosoape din
hârtie, prosoape de hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie pentru față, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie.
29. Alune prăjite, alune sărate preparate, pastă
tartinabilă de alune, gustări pe bază de
alune, semințe comestibile, semințe, preparate,
semințe de dovleac prelucrate, semințe de
pin preparate, semințe de floarea soarelui
comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, migdale preparate, migdale măcinate,
fistic preparat, conserve cu legume, conserve
de legume, conserve de fructe, conserve de
fructe de mare, conserve de carne, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, conserve de fasole, conserve de pește,
ton (conserve), conserve și murături.
30. Alune trase în ciocolată (produse de
cofetărie), semințe de susan (condimente),
semințe de dovleac prelucrate (condimente),
semințe de mac utilizate ca mirodenii, paste de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, migdale
trase prin zahăr, cafea, cafea decafeinizată,
cafea verde, cafea măcinată, cafea aromată,
cafea solubilă, boabe de cafea, amestecuri de
cafea, concentrate de cafea, extracte de cafea,
cafea cu ciocolată, cafea cu gheață, esențe de
cafea, cafea gata preparată, băuturi din cafea,
pungi de cafea, capsule de cafea, doze de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea prăjite,
boabe de cafea măcinate, cicoare (înlocuitori de
cafea), cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, amestecuri de extracte de cafea de malț
cu cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură).
31. Alune, proaspete, alune caju proaspete,
migdale (fructe), fistic proaspăt.
32. Băuturi răcoritoare cu aromă de cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele de unică folosință, hârtie igienică,
prosoape de hârtie, alune, fistic, semințe de
floare soarelui, caju, migdale, cafea, băuturi pe
bază de cafea, conserve cu legume, conserve
de legume, conserve de fructe, conserve de
fructe de mare, conserve de carne, conserve de
carne de pasăre, conserve din carne de vânat,
conserve de fasole, conserve de pește, ton
(conserve), conserve și murături, administrarea

afacerilor în sistem de franciză, consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, servicii de
asistenţă în afaceri privind înfiinţarea şi operarea
de francize, administrarea magazinelor, servicii
de agenţii de import și export în legătură cu
șervețele de unică folosință, hârtie igienică,
prosoape de hârtie, alune, fistic, semințe de
floare soarelui, caju, migdale, cafea, băuturi pe
bază de cafea, conserve cu legume, conserve
de legume, conserve de fructe, conserve de
fructe de mare, conserve de carne, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, conserve de fasole, conserve de pește,
ton (conserve), conserve și murături, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță de șervețele de unică
folosință, hârtie igienică, prosoape de hârtie,
alune, fistic, semințe de floare soarelui, caju,
migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de
mare, conserve de carne, conserve de carne
de pasăre, conserve din carne de vânat,
conserve de fasole, conserve de pește, ton
(conserve), conserve și murături pe bază de
catalog, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic de șervețele
de unică folosință, hârtie igienică, prosoape de
hârtie, alune, fistic, semințe de floare soarelui,
caju, migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de
mare, conserve de carne, conserve de carne
de pasăre, conserve din carne de vânat,
conserve de fasole, conserve de pește, ton
(conserve), conserve și murături, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul si ridicata de
șervețele de unică folosință, hârtie igienică,
prosoape de hârtie, alune, fistic, semințe de
floare soarelui, caju, migdale, cafea, băuturi pe
bază de cafea, conserve cu legume, conserve
de legume, conserve de fructe, conserve de
fructe de mare, conserve de carne, conserve de
carne de pasăre, conserve din carne de vânat,
conserve de fasole, conserve de pește, ton
(conserve), conserve și murături, organizarea și
coordonarea de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri publicitare pentru șervețele
de unică folosință, hârtie igienică, prosoape de
hârtie, alune, fistic, semințe de floare soarelui,
caju, migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de mare,
conserve de carne, conserve de carne de
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pasăre, conserve din carne de vânat, conserve
de fasole, conserve de pește, ton (conserve),
conserve și murături, organizare de evenimente,
în scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de șervețele de unică folosință,
hârtie igienică, prosoape de hârtie, alune,
fistic, semințe de floare soarelui, caju, migdale,
cafea, băuturi pe bază de cafea, conserve
cu legume, conserve de legume, conserve de
fructe, conserve de fructe de mare, conserve de
carne, conserve de carne de pasăre, conserve
din carne de vânat, conserve de fasole, conserve
de pește, ton (conserve), conserve și murături,
servicii de marketing, publicitate şi promovare
in legatura cu șervețele de unică folosință,
hârtie igienică, prosoape de hârtie, alune,
fistic, semințe de floare soarelui, caju, migdale,
cafea, băuturi pe bază de cafea, conserve
cu legume, conserve de legume, conserve de
fructe, conserve de fructe de mare, conserve de
carne, conserve de carne de pasăre, conserve
din carne de vânat, conserve de fasole, conserve
de pește, ton (conserve), conserve și murături,
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 vânzare
cu ridicata în legătură cu șervețele de unică
folosință, hârtie igienică, prosoape de hârtie,
alune, fistic, semințe de floare soarelui, caju,
migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de mare,
conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, conserve
de fasole, conserve de pește, ton (conserve),
conserve și murături.
39. Livrare (transport) de șervețele de unică
folosință, hârtie igienică, prosoape de hârtie,
alune, fistic, semințe de floare soarelui, caju,
migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de mare,
conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, conserve
de fasole, conserve de pește, ton (conserve),
conserve și murături, depozitare și livrare de
bunuri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03937

(740)

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

06/06/2022
CARMEN-MARIA RACOLŢA, SAT
DEALU CASELOR NR.424, JUD.
ALBA, COMUNA SĂLCIUA, ALBA,
ROMANIA

(540)

Carmen de la Salciua
(531)

Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiști interpreți, producţia de
spectacole, servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de disc jockey, servicii
oferite de disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, prezentarea prestaţiilor
live, compunerea de melodii, planificarea
de petreceri (divertisment), producție de
evenimente de divertisment în direct, organizare
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de evenimente muzicale, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 03948

(740)

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

M 2022 03945

22/06/2022
SOCIETATEA KARDINAL DIGITAL
S.R.L., STR. PIETEI NR. 12A,
JUDEȚ VÂLCEA, BAILE GOVORA,
VALCEA, ROMANIA

06/06/2022
ENTERTAINMENT BUSINESS
DEVELOPMENT (EBD) SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 246 B,
SPAŢIUL COMERCIAL UNITATEA
NR. (2F-000) ÎN PROMENADA ÎN
FLOREASCA CITY, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TRICKSHOT
(531)

AL GUSTO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.02.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.10; 26.04.02; 09.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
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servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
̆
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustari
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03949

06/06/2022
WE EAT S.R.L., STRADA
GHEORGHE ŢIŢEICA, NR.
212-214, CLADIREA DE BIROURI
ETHOS HOUSE, CAMERA 2,
BIROUL NR. 4, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Ave Forchetta
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
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servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
̆
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustari
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 03958

(740)

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

(540)

fericire de la cap la coadă

M 2022 03952

29/06/2022
LUDMILA TURCAN, BD. STEFAN
CEL MARE SI SFANT NR. 10,
SC. B, AP. 12, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(531)

Trips2Go
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor și servicii de rezervări pentru
transport.
───────

07/06/2022
BEAUTY PET SHOP SRL, STR.
PADURII, NR. 25, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

Clasificare Viena:
03.06.03; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albstru (HEX
#296790), galben (HEX #ffe7b7), alb
(HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Căni
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, saci, pungi textile pentru
ambalarea mărfurilor (plicuri, săculețe)
25. Tricouri cu mânecă scurtă, hanorace
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare
comercială
a
francizelor,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasele 18 respectiv :
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poșete din piele, portofele din piele, curele din
piele, genți, 21, 22 și 25.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03959

(740)

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

07/06/2022
WOW LUXURY FASHION, CALEA
VICTORIEI NR. 2, SC. A, ET. 3,
AP. 54, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAGMATIK THE PROFOUND
SIDE OF LUXURY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.10; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, preparate parfumate (preparate
cosmetice), bețișoare parfumate, parfumuri
pentru automobile, spray parfumat pentru casă,
parfumuri de uz personal, săruri de baie
parfumate, uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice de parfum de cameră, săculețe
pentru parfumarea lenjeriei, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, săpunuri parfumate,
produse cosmetice.

4. Lumanari,

lumanari parfumate, candele
(lumânări), aranjamente din lumânări, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, lumânări pentru masă,
lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
fitiluri pentru lumânări si lămpi, lumânări cu
repelent pentru insecte, elemente decorative
pentru iluminarea pomului de crăciun (lumânări),
brichete
8. Tacamuri, cutite de bucatarie si ustensile
de taiat de bucatarie, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri din metal prețios pentru tăiat, tacâmuri
și veselă de unică folosință, din plastic, seturi de
tacâmuri realizate din metale prețioase.
11. Accesorii electrice de iluminat, accesorii
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
cu led, lămpi cu neon pentru iluminat, corpuri
de iluminat pentru interior, aparate decorative
electrice de iluminat, lămpi de iluminat, lanterne
pentru iluminat, aparate de iluminat fluorescente,
ornamente pentru iluminat (accesorii), aparate
de iluminat și reflectoare, corpuri de iluminat
pentru exterior
14. Bijuterii, casete de bijuterii, brelocuri,
furnituri pentru bijuterii, imitații de bijuterii,
bijuterii pentru animale de companie, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, ceasuri, ceasornice, curele de ceas,
piese de ceas, decorațiuni de perete din metale
prețioase.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, cutii pentru papetărie, adezivi pentru
articole de papetărie, articole de papetărie pentru
birou, articole pentru birou
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, pături și cuverturi
pentru animale, zgărzi electronice pentru
animale de companie, zgărzi pentru animale
de companie, lese de animale, hamuri pentru
animale, produse din piele brută de ros pentru
câini, bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
curele din piele, piele pentru mobilier, serviete
(articole din piele), genți și portofele din piele,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate.
20. Rame pentru tablouri și fotografii, ornamente
pentru cadre (rame), mobilă și mobilier, birouri
(mobilier), mobilier pentru depozitare, elemente
de mobilier, piese de mobilier, mobilier din piele,
mobilier de exterior, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse
în această clasă, adăposturi și paturi pentru
animale, articole decorative textile (perne).
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21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,

veselă din ceramică, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, suporturi pentru pahare
(articole de masă), pahare biodegradabile,
pahare din plastic sau hârtie, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, figurine ornamentale confecționate din
porțelan, porțelanuri, servicii de cafea din
porțelan, servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile), căni de porțelan, vaze,
ustensile de bucătărie, statuete de ceramica,
sfesnice, decorațiuni de perete din porțelan,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, aparat
pentru parfumarea aerului., statuete din sticla,
arzătoare parfumate (casnic)
24. Materiale textile (produse), lenjerie de pat
și pături, lenjerie de masă din materiale textile,
lenjerie de casă, inclusiv prosoape de față,
articole de menaj textile (lenjerie de masă), fețe
decorative pentru perne, șervețele pentru față
din materiale textile
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării
pentru animale de companie, jucării adaptate
pentru activități educative, jucarii inteligente,
jocuri electronice, decorații festive, cadouri
surpriză pentru invitații la petreceri și pomi
de crăciun artificiali, articole fantezie pentru
petreceri.
31. Flori, plante cu flori, semințe de flori, bulbi
de flori, ghirlande din flori naturale, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori naturale,
corsaje din flori proaspete, coronițe din flori
uscate, arbori, arbusti, plante de apartament,
plante uscate, decorațiuni florale (naturale)
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi aperitiv,
băuturi spirtoase
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de construcții de clădiri, asamblare, întreţinere
şi reparaţii de mobilier, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, servicii de construcții de
structuri temporare
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 03968

(740)

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

07/06/2022
RĂZVAN-GEORGE MĂRĂCINE,
STR. CETATEA DE BALTĂ
NR. 1, BL.M24, SC.2, ET.2,
AP.45, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TAKE NOTES
(531)

Clasificare Viena:
20.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte
modelatoare,
articole
de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte
impermeabile,
articole
de
îmbrăcăminte
de
ocazie,
articole
de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat pe
cap, sepci (articole de îmbrăcăminte), articole
purtate în jurul gâtului, confecții (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit (îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
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bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși,
costume bărbătești și taioare, costume, cravate,
curele (accesorii vestimentare), fuste, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producţie de spectacole, servicii care au ca
scop principal divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de disc jockey, servicii oferite
de disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de discotecă, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
organizarea de baluri, planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, prezentarea
prestaţiilor live, compunerea de melodii,
editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii ale studiourilor
de înregistrări privind producerea de discuri
audio, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, producția
de muzică, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări video, studiouri de
înregistrare, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet.

(210)
(151)
(732)

M 2022 03980

(740)

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

07/06/2022
HULDRA BOHO FOREST S.R.L.,
STR. TRAIAN, NR. 605, SAT
BERCENI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BERCENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

BOHO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.01;
26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 03988

(210)
(151)
(732)

07/06/2022
ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
PIATA UNIRII, NR. 1, CAM. 133,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

M 2022 03989

07/06/2022
S.C. ARCADIA HOSPITAL S.R.L.,
STR. SĂRĂRIE NR. 38, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700116, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ARCADIA SPITAL VIRTUAL

CO
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
WarmRed C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

(531)

Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: roșu; negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
36. Servicii financiare și monetare, afaceri
imobiliare.
41. Educaţie şi instruire în domeniul ştiinţei
medicale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 03995

08/06/2022
SC MY HOTEL APARTMENTS
SRL, STR. CONSTANTIN
DOBROGEANU GHEREA NR.
64, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

My Hotel Apartments
(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04004

08/06/2022
CORNELIA MOȘ, STR. HEBE,
NR. 30, SC. E, ET. 3, AP. 3, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300500, TIMIȘ,
ROMANIA

Călătorim prin
vremuri vechi și noi
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule și mijloace de transport
───────

08/06/2022
QUANTUM PREMIUM MODULES
GROUP S.R.L, STR.TARLA 76,
PARCELA 3701/3/2 SP. COM 1,
ETAJ 1, JUD. ILFOV, COMUNA
BERCENI, ROMANIA

QUANTUM OXYGO GREEN

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.04
(591) Culori revendicate: auriu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

M 2022 04005

(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate: verde deschis,
turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative cu privire la comercializarea și
dezvoltarea construcțiilor modulare prefabricate,
servicii de publicitate, marketing și promovare
cu privire la comercializarea și dezvoltarea
construcțiilor modulare prefabricate., toate
serviciile mai sus menţionate fiind în legătură
cu vânzarea şi intermedierea vânzării de case
modulare şi dezvoltarea de proiecte rezidenţiale
de case modulare şi anume case / vile
unifamiliale, case / vile plurifamiliale, duplexuri
modulare, case de vacanţă modulare.
36. Servicii de agenții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
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servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, servicii imobiliare derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate., toate serviciile mai sus
menţionate fiind în legătură cu vânzarea şi
intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case
modulare şi anume case / vile unifamiliale, case /
vile plurifamiliale, duplexuri modulare, case de
vacanţă modulare.
37. Servicii de construcții de clădiri, servicii
de management în construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
binefacere în materie de construcții, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, servicii de
construcții prefabricate, servicii de construcții
civile prefabricate, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
toate cele de mai sus derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate., toate serviciile mai sus
menţionate fiind în legătură cu vânzarea şi
intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case
modulare şi anume case / vile unifamiliale, case /
vile plurifamiliale, duplexuri modulare, case de
vacanţă modulare.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.13.25
(591) Culori revendicate: gri, rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04013

08/06/2022
FUNDATIA LUMINA INSTITUTII
DE INVATAMANT, STR. BALTA
ALBINA NR.9, ET.4, CAMERA
411, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

FUNDAŢIA LUMINA
INSTITUŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
(531)
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(210)
(151)
(732)

(740)

mobilă, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii contractuale de alimentație.

M 2022 04014

08/06/2022
GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA
MONTANA NR. 1, BL.17,
SC.3, ET.1, AP.86, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04020

(740)

IACOB DRAGOS - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
2 GRANICERI, BL. 22, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUD. SUCEAVA, FĂLTICENI,
725200, SUCEAVA, ROMANIA

15/06/2022
SIERABELLA JEWELRY S.R.L.,
STR. AV. PETRE CRETU, NR. 71,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ziua Naţională a Ciorbei
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.02; 11.03.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, activități
de divertisment, sportive și culturale, organizare
de festivaluri, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, consultanță privind organizarea
de competiții culinare, servicii de educație
referitoare la arta culinară, servicii de consultanță
în domeniul competițiilor culinare, organizare de
festivaluri gastronomice.
43. Consiliere în domeniul culinar, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
preparare de mâncăruri, servicii de bucătărie

SIEBEL SINCE 1912
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.07.01; 27.07.12; 24.09.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului, produse din metale
pretioase sau acoperite cu astfel de metale,
care nu sunt incluse in alte clase, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
instrumente pentru măsurarea timpului, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, articole de
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bijuterie, articole debijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie.
35. Intermedierea de afaceri in comertul cu
materiale pretioase si aliaje ale acestora, cu
produse din astfel de metale sau acoperite cu
astfel de metale, cu bijuterii, pietre pretioase,
ceasuri, instrumente de ceasornicarie sau
masurare a timpului, intermediere în materie de
contracte de vânzare-cumpărare de bunuri.
37. Repararea, intretinerea si mentinerea
poduselor din clasa 14.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04025

09/06/2022
TIP TOP CLUB SRL, SAT
SACALAZ, NR. 548 B, CAMERA
1, JUD. TIMIŞ, SACALAZ, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

(511)

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

(210)
(151)
(732)

M 2022 04026

(740)

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

09/06/2022
ADRIAN MARIUS GAITAN,
STR. REPUBLIICII, NR. 2, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 500113,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

HORA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
───────

TIP TOP DANCE
(531)

(591)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 02.03.08; 02.01.08; 26.11.22;
01.11.01
Culori revendicate: rosu, verde,
albastru, galben, portocaliu, negru,
mov

(210)
(151)
(732)

M 2022 04029

(740)

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

09/06/2022
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STORIES OF OUD
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04038

(740)

FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. ZIZINULUI NR.84, SC.B, AP.14,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

09/06/2022
ALIN - FLORIN CORBU, STR.
GENERAL DUMITRACHE NR.12,
BL.262, SC.A, AP.9, JUD. BRASOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA
CLAUDIU - EDUARD CHIRIȚOIU,
STR. GENERAL DUMITRACHE
NR.12, BL.262, SC.A, AP.9, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Raven
(531)

Clasificare Viena:
14.07.20; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente), ambră
(parfum), săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, sclipici
de unghii, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,

creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru animale, cosmetice, cosmetice
pentru copii, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, apă de colonie,
uleiuri esenţiale de lemn de cedru, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale / uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, gene false, unghii false,
apă micelară, vopsea de corp pentru scopuri
cosmetice, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, beţişoare parfumate,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
parfumuri, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi, săpun pentru ras, preparate
pentru ras, săpun, benzi pentru albirea dinţilor,
terpene (uleiuri esenţiale), șerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, șerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, apă de toaletă,
preparate de toaletă, sclipici pentru corp, benzi
duble autoadezive pentru ochi, sprayuri cu
efect de răcire pentru scop cosmetic, măști
de unică folosință încălzite cu abur, pentru
alte scopuri decât cele medicale, pansamente
pentru reconstrucția unghiilor, topituri de ceară
(preparate de parfumare), ștampile de machiaj,
umplute, uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
infuzii pentru baie în scop cosmetic, măști sub
forma de folie pentru scopuri cosmetice, loțiuni
tonice pentru scopuri cosmetice, creme pe bază
de uleiuri esențiale pentru aromaterapie.
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35. Oferirea

de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de agenţie de
import-export, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii din clasele 3 și 44,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produsele din clasa 3
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane şi animale,
servicii de aromaterapie, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de coafură, servicii
de manichiură, servicii de masaj, îngrijirea
animalelor de companie, îngrijirea animalelor,
tatuare, servicii de terapie, servicii de cosmetică,
servicii de cosmetologie, servicii de vopsire a
părului.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04049

09/06/2022
HOLLAND UNIÓ KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG,
ZECHMEISTER UTCA 9., GYŐR,
9021, UNGARIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04039

09/06/2022
RARES-VIRGIL MICACIU,
STRADA MORII NR. 26C, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

Fincsi
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 03.01.08;
26.01.03; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07
(591) Culori revendicate: galben deschis,
rosu, alb, maro deschis, maro inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Biscuiţi pentru câini, hrană pentru animale.

BLACK AUTO SERVICE
CLUJ-NAPOCA

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
───────
121

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

M 2022 04050

(740)

SC CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR.42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA

09/06/2022
SC PROCESS ENGINEERING
SRL, STR. EUFROSIN POTECA
NR. 26, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GEOKLAST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
costume pentru scufundări, măşti pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
cleşti de nas pentru scufundări sau înot,
mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, aparate de analiză a
aerului, programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat
sau descărcabil, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
instrumente pentru testarea gazelor, aparate
de măsurare, aparate de înaltă frecvenţă,
calibre (instrumente de măsurare), instrumente
de măsurare, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri industriale, cititoare
(echipament de procesare a datelor), scanere

(echipamente de procesare a datelor), aparate şi
instrumente topografice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
proiectare de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
calibrare (măsurare), servicii de laboratoare
ştiinţifice, expertize topografice, cercetare în
domeniul fizicii, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, controlul calităţii, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, cercetare ştiinţifică,
topografie, cercetare tehnologică.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04055

(740)

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

09/06/2022
BEST BUSINESS G I SRL,
STR. AVRAM IANCU, NR. 408H,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Berghaus Bucovina
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
excursii pentru divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de activități de
recreere în grup, organizarea de evenimente
culturale și artistice, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de petreceri, planificarea
de petreceri, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii oferite
de tabere de recreere, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, desfășurare de ceremonii
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în scopuri de divertisment, coordonare de
activități de divertisment, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment muzical, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
furnizare de centre de recreere, furnizare de
instalații de karaoke, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de servicii recreative
acvatice, servicii sportive și de fitness, servicii
recreative pentru persoanele în vârstă, servicii
recreative legate de drumeții și camping, servicii
de spectacole în direct, servicii de recepții
pentru companii (divertisment), servicii de
recepție (divertisment), servicii de planificare de
petreceri, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de divertisment în centre
de vacanță, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop cultural, educaţional şi divertisment.
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, furnizare de spaţii special
amenajate pentru banchete şi evenimente
sociale pentru ocazii speciale, asigurarea de
hrană şi băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, şi echipamente pentru servirea
de mâncare şi băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, furnizare de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor, furnizare
de alimente şi băuturi în gogoşării, furnizare
de alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare

de locuri de cazare pentru recepţii, servicii
contractuale de alimentaţie, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor şi a băuturilor, servicii de restaurant
şi bar, servire de alimente şi băuturi, furnizarea
de spaţii pentru evenimente şi de spaţii pentru
birouri provizorii şi pentru reuniuni, furnizare
de găzduire temporară în locuinţe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare şi
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spaţii pentru festivităţi şi furnizare de spaţii
temporare de birouri şi reuniuni, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, închiriere de echipament de
catering, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
servicii de cazare hotelieră, agenţii de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii hoteliere în staţiuni
turistice, servicii de fast-fooduri, servicii de
snack-baruri, servicii de catering, servicii de
agenţii de turism privind spaţiile de cazare,
servicii de agenţii de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenţii de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agenţiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanţă, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere şi rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante şi baruri,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, servicii de cazare pentru
vacanţe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanţe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanţelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04056

09/06/2022
VASILE OLARU, STRADA 1
DECEMBRIE 1918, NR.94,
JUDETUL GORJ, TARGU JIU,
210244, GORJ, ROMANIA

OTcrypto
(511)
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de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, marketing digital.
42. Servicii it.

cu programele informatice pentru furnizarea
de servicii de transport și pentru rezervarea
mijloacelor de transport.

───────

───────

35. Servicii

(210)
(151)
(732)

M 2022 04079

(210)
(151)
(732)

M 2022 04080

(740)

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

(740)

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

10/06/2022
SMARTY RIDE TECH SRL, B-DUL.
IULIU MANIU, NR. 6E, SC. 2, ET. 7,
AP. 200, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

10/06/2022
SMARTY RIDE TECH SRL, B-DUL
IULIU MANIU, NR. 6E, SC. 2, ET. 7,
AP. 200, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Trotinescu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, aplicații software înregistrate sau
descărcabile, software mobil, aplicatii mobile,
aplicații software descărcabile, aplicații software
de calculator, descărcabile, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software de
telecomunicatii.
38. Comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, colectare și transmitere de
mesaje, comunicare prin mijloace electronice,
comunicații telematice prin terminale de
calculator, servicii de portaluri de telecomunicații,
furnizarea accesului la portaluri pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
servicii de telecomunicații.
39. Transport,
organizarea
transportării,
închirierea vehiculelor, închiriere de vehicule,
servicii de transport, închirierea mijloacelor de
transport, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii de
închiriere de autovehicule, servicii de localizare a
vehiculelor, furnizare de informații despre servicii
de închiriere de biciclete.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), proiectare de software,
dezvoltare de software, toate serviciile
menționate mai sus, în special în legătură

S smarty
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.05; 29.01.06; 26.04.05; 26.04.18
(591) Culori revendicate: alb, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, aplicații software inregistrate si
descărcabile, software mobil, aplicatii mobile,
aplicații software descărcabile, aplicații software
de calculator, descărcabile, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software de
telecomunicatii.
38. Comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, colectare și transmitere de
mesaje, comunicare prin mijloace electronice,
comunicații telematice prin terminale de
calculator, servicii de portaluri de telecomunicații,
furnizarea accesului la portaluri pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
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portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
servicii de telecomunicații.
39. Transport,
organizarea
transportării,
închirierea vehiculelor, închiriere de vehicule,
servicii de transport, închirierea mijloacelor de
transport, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii de
închiriere de autovehicule, servicii de localizare a
vehiculelor, furnizare de informații despre servicii
de închiriere de biciclete.
42. Software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), proiectare de software,
dezvoltare de software, toate serviciile
menționate mai sus, în special în legătură
cu programele informatice pentru furnizarea
de servicii de transport și pentru rezervarea
mijloacelor de transport.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

persoane dragi, servicii de incinerare, servicii
de incinerare pentru animale de companie,
servicii de mumificare, servicii de îmbălsămare,
execuție testamentară, servicii de asistență
legală, servicii de investigații cu privire la
cererile de despăgubire în domeniul asigurărilor,
servicii juridice legate de testamente, cercetare
genealogică, consiliere în perioada de doliu,
furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
servicii de genealogie, sprijin în perioada de
doliu.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04081

10/06/2022
STEFY GROUP AC FUNERARE
S.R.L., BD-UL 22 DECEMBRIE,
NR.113, JUDEȚ CĂLĂRAȘI,
OLTENIŢA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

M 2022 04083

11/06/2022
ANDREI STEFAN, STR
RULMENTULUI, NR 58A, JUDEȚ
SUCEAVA, SUCEAVA, 720229,
SUCEAVA, ROMANIA

Sun Gym

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii ale cluburilor de fitness.

(540)

───────

ŞTEFĂNESCU FUNERARE
(531)

Clasificare Viena:
04.01.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării, servicii funerare pentru animale de
companie, servicii funerare conexe incinerării
pentru animale de companie, organizarea de
ceremonii funerare, servicii de cosmetologie
mortuară, organizare de întruniri ale familiilor
îndoliate pentru comemorarea morții unei
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04084

12/06/2022
LUCIAN-VLAD NICOLESCU,
STR. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU , NR. 6, BL. L1,
SC 4, ET. 2, AP. 11, JUDEȚ
DOLJ, CRAIOVA, 025511, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

SYNCROMED
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04;
26.04.01; 26.04.02
(591) Culori revendicate: verde, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Adaptoare de carduri pentru calculator,
alarme și echipamente de avertizare, ansambluri
de plăci cu circuite pentru telecomunicații,
aparate de control (acționate electric), aparate
de control contra incendiului, aparate de
control pentru administrarea rețelelor, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice), aparate
de monitorizare a siguranței (electronice),
aparate de testare pentru echipamente
electronice, aparate de verificare pentru testarea
echipamentelor electronice, aparate digitale
pentru controlul proceselor, aparate pentru
detectarea gazelor, aparate pentru detectarea
incendiilor, aparate pentru detectarea radiațiilor,
aparate pentru monitorizarea proceselor,
aplicații software inregistrate sau decărcabile,

aplicații software descărcabile, carduri cu
circuite electronice, carduri de interfață pentru
echipament de procesare a datelor sub formă de
circuite imprimate, carduri inteligente codificate,
cartele codificate pentru accesarea softwareului de calculator, cipuri electronice, cipuri
electronice cu circuite integrate de memorie,
cipuri electronice pentru fabricarea circuitelor
integrate, circuite (electrice sau electronice),
circuite de control, circuite electronice care
contin date programate, circuite electronice
de control, circuite electronice de memorie,
circuite integrate electronice, cititoare de carduri
inteligente, comenzi programabile, controlere
electrice, controlere electronice, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
controlere logice programabile, dispozitive de
control al accesului, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
programabile de control, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
procesare a datelor, echipamente de procesare
a semnalelor digitale, echipamente de protecție
și siguranță, echipamente electrice și electronice
de supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
pentru colectarea de date, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, grafică digitală
(software descărcabil), hardware de calculator
pentru accesare și transmisie de date la
distanță, hardware pentru calculator, imprimante
pentru calculator, instrumente de monitorizare,
instrumente electronice de control, instrumente
pentru controlul proceselor (electrice), memorii
pentru echipamente de procesare de date,
module de conectare pentru comenzi electrice,
module de control (electrice sau electronice),
pachete de software, panouri publicitare
iluminate, plăci anexe pentru calculator, plăci
de circuite electronice, plăci de circuite furnizate
cu circuite integrate, plăci de circuite pentru
controlere, plăci de circuite suplimentare pentru
conectarea calculatoarelor la software-ul de
rețea, plăci de comutatoare, plăci de extensie
cu circuite imprimate, plăci de memorie, plăci
de rețea, plăci imprimate de circuite, plăci
pentru circuitele integrate, plăci pentru unități
centrale de procesare, plăci semiconductoare,
programe de calculator pentru accesarea,
rasfoirea si cautarea in bazele de date online,
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programe de calculator pentru elaborarea de
interfețe pentru utilizatori, programe pentru
prelucrarea datelor, rețele de calculatoare
și echipament pentru comunicarea datelor,
scanere (echipamente pentru procesarea
datelor), sisteme de inteligență artificială,
software, software adaptabil, software cadcam, software care permite furnizarea de
informații prin rețele de comunicare, software
de administrare de afaceri, software de afișaj
electronic, software de animație 3d, software
de aplicații de calculator destinat utilizării la
implementarea, software de calculator, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de calculator descărcabil
pentru gestionarea informațiilor, software de
calculator descărcabil pentru monitorizare la
distanță și analiză, software de calculator
pentru crearea de site-uri web dinamice,
software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software de calculator
pentru publicitate, software de calculator
pentru scanarea imaginilor și a documentelor,
software de calculator pentru utilizare la
proiectarea circuitelor integrate, software de
comerț electronic și de plăți electronice, software
de dezvoltare a unui site web, software de
telecomunicatii, software descărcabil pentru
accesul și comanda la distanță a unui calculator,
software educational, software pentru cursuri
virtuale, software pentru dezvoltare de aplicații,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, software pentru editare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice.
35. Consultanță privind prelucrarea datelor,
furnizare de informații de marketing prin siteuri web, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, furnizare și închiriere de spațiu, timpi
și mijloace de publicitate, închiriere de spațiu
publicitar online, închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, marketing în cadrul publicării de
software, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție computerizate, prestarea de servicii
de piață inteligentă, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente

de
tehnologia
informației,
administrarea
vânzărilor, administrație comercială, studii
de proiecte corporative și managementul
proiectelor comerciale în contextul implementării
infrastructurilor it, consultanță în domeniul
gestionarii fișierelor de calculator și a bazelor
de date, servicii de agenții de import-export,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
promovarea vanzarilor pentru terti, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, furnizare
de spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale, intermediere
de contracte (pentru terți), marketing de
produse, marketing pe internet, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), prezentare de produse, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
publicitare online, publicitate online, publicitate
radio și de televiziune, servicii de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
37. Instalare de echipamente de birou, instalare
de echipamente de comunicații, instalare de
echipamente de securitate și de siguranță,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, instalare de echipamente pentru
controlul accesului fizic, instalare de sisteme
de calculator care conțin circuite electronice
cu semiconductoare, instalare, întreținere și
reparare de echipamente de telecomunicații,
instalare, întreținere și reparare de echipamente
pentru rețele de calculatoare și pentru tehnologia
informației, instalarea de echipamente de
telecomunicații fără fir și de rețele locale
fără fir, instalarea, întreținerea și repararea
utilajelor și a echipamentului de birou, întreținere
de echipamente de birou, întreținere de
echipamente de comunicații, întreținere de
echipamente de prelucrare de date, întreținerea
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de automate, reparații sau întreținere de
aparate și echipamente de birou, reparații
sau întreținere de aparate și sisteme de
fabricare a circuitelor integrate, reparații sau
întreținere de distribuitoare automate, reparații
sau întreținere de echipamente și mașini de tocat
deșeuri, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și
electrice, servicii de întreținere pentru hardware
de calculator, servicii de reparații pentru
echipamente comerciale electronice, servicii
de reparare și întreținere a echipamentelor
electrice și electronice, servicii de instalare de
echipamente electrice și electronice, intreținerea
echipamentelor informatice, instalare de
hardware (de calculator), reparații de hardware
de calculator, instalarea de rețele și sisteme
informatice.
38. Furnizare de legături de comunicații
electronice, furnizare de servicii de acces
la internet, furnizarea accesului la internet,
furnizarea accesului la internet pentru terți,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, furnizarea și închirierea
de instalații și echipamente de telecomunicații,
închiriere de aparate și echipamente de
comunicații computerizate, închiriere de
dispozitive și echipament de telecomunicații
pentru conectare la rețele, închirieri de aparate
și echipamente de comunicații, închirieri de
echipamente de comunicații, servicii consultative
și de consultanță privind comunicațiile fără
fir și echipamentele pentru comunicațiile fără
fir, servicii de acces al telecomunicațiilor,
servicii de comunicare pe calculator pentru
transmiterea informațiilor, servicii de consultanță
în telecomunicații, servicii de furnizare de
internet, servicii de informare, consultanță
și consiliere privind telecomunicațiile, servicii
de informații online privind telecomunicațiile,
servicii de portaluri de telecomunicații, servicii
de rețele de telecomunicații mobile, servicii
de telecomunicații, servicii de telecomunicații
bazate pe internet, servicii de telecomunicații
de rețele digitale, servicii de telecomunicații în
rețele de fibră optică, fără fir și prin cablu,
servicii de telecomunicații interactive, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații pentru asigurarea
accesului la baze de date computerizate,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea
de date, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri de internet, servicii

de telecomunicații prin fibră optică, servicii
de telecomunicații prin satelit, servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii isdn (rețea cu
servicii digitale integrate), servicii de comunicații
electronice, mesaje electronice, servicii de
difuzare date, furnizarea de informații prin
telecomunicații, furnizarea de mesaje prin rețele
de telecomunicații sau de comunicații, servicii
de buletin electronic, servicii de transmitere de
date printr-o rețea de telecomunicații, servicii
de transmitere electronică a comenzilor, servicii
telefonice și de telecomunicații, transmiterea/
trimiterea de știri și informații transmitere de
mesaje, transmitere de mesaje și de imagini
cu ajutorul calculatorului, informații în domeniul
telecomunicațiilor, transmitere electronică a
comenzilor, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații.
41. Educație,
asistență
profesională
individualizată
(coaching),
funcționarea
publicațiilor electronice online (care nu pot fi
descărcate), publicare de cărți, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicarea
electronică de texte, cărți și periodice online,
redactarea și publicarea de publicații periodice
in domeniul managementului și afacerilor,
formare practică (demonstrație), furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
publicații electronice (descărcabile) disponibile
în baze de date sau pe internet, distribuția
de filme, muzică și conținut multimedia,
inchirierea accesului la servicii de distribuție
de conținut, gestionarea de site-uri web,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere în carieră (educație), consiliere în
materie de pregătire medicală, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), consultanță în
domeniul formării și perfecționării, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, coordonare de ateliere
de pregătire profesională, coordonare de cursuri,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, desfășurare de seminarii
de instruire, educație în domeniul informaticii,
educație în domeniul procesării de date, educație
în domeniul proiectării asistate de calculator,
educație în domeniul sănătății, educație în
domeniul științei informaticii, educație și instruire,
educație și instruire în domeniul procesării
datelor electronice, educație vocațională pentru
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tineri, formare în calculatoare, formare continuă,
formare în afaceri, formare complementară,
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
formare în domeniul designului, formare în
domeniul managementului, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul tehnologiei informațiilor,
furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
informaticii, furnizare de cursuri educaționale
în materie de informatică, furnizare de cursuri
educaționale în domeniul electronic, furnizare
de informații, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, furnizare
de informații despre formarea continuă pe
internet, furnizare de instruire în materie de
programare informatică, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de seminare online de formare, furnizare
de servicii educative în domeniul sănătății,
furnizarea de cursuri de instruire asistate
de calculator, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online, instruire în
domeniul instalării de calculatoare, instruire
în domeniul medical, instruire în domeniul
operării circuitelor integrate, instruire în domeniul
operării sistemelor informatizate, instruire în
domeniul operării programelor de calculator,
instruire în domeniul programării pe calculator,
instruire în domeniul reparării de calculatoare,
instruire în domeniul tehnicilor informatice,
instruire în întreținerea calculatoarelor, instruire
în materie de hardware de calculator, instruire
în operarea sistemelor software, instruire în
proiectarea de sisteme software, instruire în
tehnicile de prelucrare de date, organizare de
seminare de pregătire continuă, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
și conferințe, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizarea de congrese
în scopuri de afaceri, organizarea de congrese
pe teme educaționale, pregătire în domeniul
proiectării de circuite integrate, pregătire în
domeniul proiectării de memorii de calculator,
pregătire în domeniul proiectării de programe
pentru calculator, pregătire referitoare la
procesarea datelor, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare electronică
on-line de periodice și cărți, publicare și
editare de cărți, publicare pe internet a

unui ziar pentru clienți, publicare online de
ziare electronice, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, punere la dispoziție de
cursuri de instruire, organizarea de seminarii
educative, servicii de formare profesională,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, servicii de instruire în materie de
sisteme informatice, servicii de instruire în
materie de software, servicii de instruire în
domeniul proiectării asistate de calculator,
servicii de instruire în domeniul consultanței
în management, servicii de instruire referitoare
la prelucrarea datelor, servicii de instruire
referitoare la programele pe calculator, servicii
de instruire și formare, servicii de predare
asistate pe calculator, servicii de pregătire în
informatică, servicii de pregătire în materie de
prelucrare de date, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare on-line, servicii educative în arta
developării fotografice, servicii educative în
domeniul sănătății, servicii educative în domeniul
tehnologiei informației, servicii educative în
materie de scriere a programelor informatice,
servicii educative informatizate în domeniul
managementului afacerilor, servicii educative
privind utilizarea calculatoarelor în afaceri,
servicii educative referitoare la calculatoare,
servicii educative referitoare la sistemele
informatice, servicii educative și de instruire.
42. Cercetare referitoare la programele pentru
calculator, cercetare și analiză științifică,
cercetare și dezvoltare de software informatics,
consultanță în domeniul proiectării de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de software de calculator, consultanță tehnică
în legătură cu utilizarea de materiale pentru
pregătirea circuitelor electronice, consultanță
tehnică pentru aplicarea și utilizarea softwareului de calculator, creare de programe de
calculator pentru prelucrarea de date, creare
de software, detectare a defecțiunilor tehnice
sub formă de diagnoză a problemelor la
produsele electronice de consum, dezvoltare
de componente hardware de calculator
pentru industriile prelucrătoare, dezvoltare de
echipamente periferice pentru calculatoare,
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date, dezvoltare de software, dezvoltare de
software de calculator pentru terți, dezvoltare
de software pentru procesarea semnalului
digital, dezvoltare și elaborare de programe de
calculator pentru procesarea datelor, elaborare
de programe de calculator pentru internet,
elaborare de programe pentru calculator
în domeniul telecomunicațiilor, elaborare de
programe pentru calculator și întreținere de
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programe informatice, elaborare de programe
pentru calculator și proiectare de software,
elaborare de software, furnizare de echipamente
hardware în time-sharing (timpi partajați),
furnizare de echipamente informatice în timesharing (timpi partajați), furnizare de programe
și sisteme de calculator pentru crearea de copii
de siguranță, găzduire și închiriere de spațiu de
memorie pentru site-uri web, gestiunea tehnică a
echipamentelor informatice, închiriere de spațiu
de memorie pe server, închirierea de software
informatic, de echipament pentru prelucrarea
datelor și de dispozitive periferice pentru
computer, închirierea hardware-ului și facilităților
pentru calculator, închirieri de echipament și de
calculatoare de prelucrare a datelor, închirieri
de echipamente pentru calculatoare, inginerie
de software, inginerie de software informatics,
instalare și întreținere de software pentru acces
la internet, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
instalare, întreținere, actualizare și îmbunătățire
de software de calculator, instalarea de
software, întreținere de software, întreținere de
software pentru accesul la internet, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, întreținere, reparații și actualizare de
software, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea avariilor, monitorizarea
sistemelor de rețea, monitorizarea stării
utilajelor, planificare tehnică și managementul
proiectelor tehnice pentru dezvoltarea de
echipamente de iluminat, platforme pentru jocuri
sub formă de software ca serviciu (saas),
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de echipamente multimedia,
programare de software educative, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru telecomunicații,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, proiectare de aparate și echipamente
de diagnostic, proiectare de echipamente de
birotică, proiectare de hardware și software
pentru calculator, proiectare de plăci cu circuite
electrice, proiectare de sisteme de stocare
a datelor, proiectare de software, proiectare
de software de realitate virtuală, proiectare
de software pentru jocuri video, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru hardware
de calculator, proiectare și dezvoltare de
sisteme de stocare de date, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, proiectare și dezvoltare de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
proiectare și planificare tehnică de echipament
pentru telecomunicații, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, realizare de

programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, servicii de asistență și întreținere
pentru software de calculator, servicii de
asistență tehnică (consultanță) în domeniul
telecomunicațiilor servicii de cercetare științifică,
servicii de consiliere și informare privind
proiectarea și dezvoltarea de echipamente
periferice pentru calculatoare, servicii de
consultanță de specialitate în materie de
echipamente informatice, servicii de consultanță
pentru software, servicii de design grafic pentru
calculator, servicii de închiriere a echipamentelor
și a calculatoarelor de prelucrare de date, servicii
de instalare și întreținere de software, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, servicii de monitorizare a sistemelor
informatice, servicii de programare de software
de calculator, servicii de proiectare și planificare
de echipamente pentru telecomunicații, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice, servicii
de stocare în cloud pentru date electronice,
servicii de time-sharing (timpi partajați) pentru
echipamente de prelucrare de date, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
servicii pentru proiectare de software de
calculator, stocare de date, stocare de date
online, stocarea electronică a datelor, testare de
echipamente informatice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04087

14/06/2022
QUANTUM PREMIUM MODULES
GROUP S.R.L, TARLA 76,
PARCELA 3701/3/2, SP. COM. 1,
ETAJ 1, JUD. ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

EXPO 2022 QUANTUM
MODULES PREMIUM
MODULAR BUILDING SYSTEM
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.12
(591) Culori revendicate: turcoaz, galben,
portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative cu privire la comercializarea și
dezvoltarea construcțiilor modulare prefabricate,
servicii de publicitate, marketing și promovare
cu privire la comercializarea și dezvoltarea
construcțiilor modulare prefabricate, toate
serviciile mai sus menţionate fiind în legătură
cu vânzarea şi intermedierea vânzării de
case modulare şi dezvoltarea de proiecte
rezidenţiale de case modulare şi anume
case/vile unifamiliale, case/vile plurifamiliale,
duplexuri modulare, case de vacanţă modulare.
36. Servicii oferite de agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, servicii imobiliare derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate, toate serviciile mai sus
menţionate fiind în legătură cu vânzarea şi
intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case
modulare şi anume case/vile unifamiliale, case/
vile plurifamiliale, duplexuri modulare, case de
vacanţă modulare.
37. Servicii de construcții de clădiri, servicii
de management în construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
binefacere în materie de construcții, servicii de

gestiune a lucrărilor de construcții, servicii de
construcții prefabricate, servicii de construcții
civile prefabricate, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
toate cele de mai sus derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate, toate serviciile mai sus
menţionate fiind în legătură cu vânzarea şi
intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case
modulare şi anume case/vile unifamiliale, case/
vile plurifamiliale, duplexuri modulare, case de
vacanţă modulare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04094

(740)

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

14/06/2022
HEMLOX HOME SRL, STR.
MOLIDULUI, NR. 41, JUDEȚ CLUJ,
HUEDIN, CLUJ, ROMANIA

(540)

Hemlox
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lumânări, lumânări parfumate, felinare
(lumânări), brichete, brichete combustibile
(brichete de cărbune), brichete de cărbune,
brichete pentru grătar, brichete cu lignit, brichete
de cărbune de lemn, pelete de combustibil,
pelete de lemn pentru încălzire (combustibil).
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produse din clasa 4, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere comod din magazine,
din cataloage cu livrare prin corespondenţă
sau media electronică, şi anume de pe siteuri web (excepând transportul lor), servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele
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de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi
de vânzare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, publicitate online și promovare prin
intermediul unei rețele de computere și al
unei retele de telefonie mobilă, servicii de
expunere comercială de mărfuri, optimizare
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, lucrări de birou,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor de
mai sus, demonstraţii cu produse, închirierea
de timp și spațiu de publicitate în mediile de
comunicare, prezentarea produselor în toate
mediile de comunicare, în scopul vânzării
cu amănuntul și/sau cu ridicată, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
agenții de import şi export, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04095

(740)

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

14/06/2022
VASCAR SA, STRADA PODUL
ÎNALT, NR. 4, JUDEȚ VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(540)

VASCAR
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06
Culori revendicate: albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Afișe, albume, ambalaj din plastic, ambalaj

de carton, hârtie de ambalaj, ambalaje pentru
mâncare, autocolante (articole de papetărie),
broșuri, carduri, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, carton, cataloage,
chitanțiere, cutii de transport realizate din hârtie,
cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii
din hârtie sau carton, dispozitive de imprimat,
distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
documente de prezentare tehnica, echipament
pentru imprimare și legare, aparate manuale
pentru etichetare , etichete adezive, etichete
pentru marcare, fișe cu informații, folie de
polipropilenă pentru împachetare, folii pentru
ambalarea alimentelor, folii de plastic pentru
împachetat și ambalat, hârtie și carton, materiale
pentru ambalat, materiale imprimate, material
plastic pentru ambalat, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pelicule din material
plastic aderente, extensibile, pentru paletizare,
programe tipărite, publicații promoționale, pungi
de ambalat din hârtie, pungi de plastic pentru
ambalat și împachetat, recipiente de ambalat din
hârtie, recipiente din carton, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, semne adezive,
ustensile de corectare și ștergere, ustensile de
scris și ștampilat, bannere din hârtie, benzi
adezive, liste de prețuri (tipărite), tăvi din hârtie
cartonată pentru ambalarea alimentelor, benzi
de hârtie, materiale imprimate care reprezintă
valoare monetară sau în scopuri financiare.
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, aspic, bacon, boabe
de soia preparate, boabe, brânzeturi, bucati de
carne refrigerate, cârnați, caltaboș, carne, carne
ambalată, carne preparată, carne proaspătă,
carne procesată, în conservă, cărnuri, conserve
de carne, conserve din pește, extracte din carne,
falafel, fasole, feluri de mâncare preparate din
carne, grăsimi comestibile, gelatină, gelatine de
carne, gustări pe bază de carne, hamburgeri,
înlocuitori de carne, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de ouă, jambon, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri gătite și congelate constând în
principal din legume, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mațe pentru cârnați, naturale
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sau artificiale, mezeluri, mezeluri vegetariene,
produse din carne preparate, produse din carne
congelată, pui, pulpă, salam, sarmale, semințe
comestibile, șuncă, supe, tocăni, uleiuri vegetale
de uz alimentar, untură, vânat, ficat, pate de ficat,
paste de carne, pastramă, pateu vegetal, cârnați
vegetali, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, carne
gătită, la conservă, amestec de ulei (de uz
alimentar), burtă de vacă, concentrate (bulion),
cotlete de porc, curcan, fripturi, măruntaie, tobă,
pateuri din carne.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat,
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci,
produse apicole precum: miere, propolis, lăptișor
de matcă, ceară de albine, fagure brut, produse
apicole, agenți de dospire pentru alimente,
agenți de îngroșare pentru gătit, alimente cu
paste la conservă, aluaturi și amestecuri din
acestea, amestecuri de sucuri de carne sub
formă de granule, arome preparate din carne,
plăcintă cu carne, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, produse de patiserie din legume și
carne, sosuri de carne, produse pentru frăgezit
carne, de uz alimentar, agenți de îngroșare
vegetali, amestecuri de condimente, amestecuri
pentru umpluturi (alimente), aperitive (tartine),
arome alimentare, arome și condimente,
cereale, concentrat de făină pentru alimente,
conserve de paste, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, drojdie și agenți de
dospire, esențe de uz alimentar (cu excepția
uleiurilor esențiale), făină, garnituri asezonate
pentru carne, pește, vânat, gluten preparat ca
produs alimentar, hamburgeri (sandvișuri), malț
pentru alimentație, orez, mirodenii (condimente),
pâine, ovăz și grâu presat, paste făinoase
alimentare pentru consum uman, plăcinte,
potențiator de gust pentru alimente (altele
decât uleiurile esențiale), prânzuri la cutie
constând din orez, cu carne, pește sau legume
adăugate, preparate pentru utilizare ca agenți
de creștere a alimentelor, produse de brutărie,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), sandvișuri, rulouri (produse
de patiserie), sosuri, zarzavaturi conservate
(condimentare), aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, amestecuri preparate de patiserie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale

furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
efectuarea de studii interne privind comunicările
comerciale, furnizarea de informații comerciale,
închiriere de spații, timp și materiale publicitare,
informații comerciale, managementul activităților
comerciale, difuzare de materiale publicitare,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terți, 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, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuție de mostre, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, prelucrare de date,
sistematizare și management, realizarea de
benzi video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de agentii de import și export, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la delicatese, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, regruparea în avantajul terților
a produselor de tipul: afișe, albume, ambalaj
din plastic, ambalaj de carton, hârtie de
ambala,j ambalaje pentru mâncare, autocolante
(articole de papetărie), broșuri, carduri, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, carton, cataloage, chitanțiere, cutii
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de transport realizate din hârtie, cutii de hârtie
pentru livrarea bunurilor, cutii din hârtie sau
carton, dispozitive de imprimat, distribuitoare
de sfori folosite la împachetare, documente
de prezentare tehnica, echipament pentru
imprimare și legare, aparate manuale pentru
etichetare, etichete adezive, etichete pentru
marcare, fișe cu informații, folie de polipropilenă
pentru împachetare, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, hârtie și carton, materiale pentru
ambalat, materiale imprimate, material plastic
pentru ambalat, panouri publicitare tipărite, din
hârtie, pelicule din material plastic aderente,
extensibile, pentru paletizare, programe tipărite,
publicații promoționale, pungi de ambalat din
hârtie, pungi de plastic pentru ambalat și
împachetat, recipiente de ambalat din hârtie,
recipiente din carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, semne adezive, ustensile
de corectare și ștergere, ustensile de scris și
ștampilat, bannere din hârtie, benzi adezive,
liste de prețuri, tăvi din hârtie cartonată pentru
ambalarea alimentelor, benzi de hârtie, materiale
imprimate care reprezintă valoare monetară sau
în scopuri financiare, carne și produse din carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, intestine pentru cârnați și imitații
ale acestora, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de
carne, aspic, bacon, boabe de soia preparate,
boabe, brânzeturi, bucati de carne refrigerate,
cârnați, caltaboș, carne, carne ambalată, carne
preparată, carne proaspătă, carne procesată, în
conservă, cărnuri, conserve de carne, conserve
din pește, extracte din carne, falafel, fasole,
feluri de mâncare preparate din carne, grăsimi
comestibile, gelatină, gelatine de carne, gustări
pe bază de carne, hamburgeri, înlocuitori
de carne, înlocuitori de brânză, înlocuitori
de ouă, jambon, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate pe bază de carne,
mațe pentru cârnați, naturale sau artificiale,
mezeluri, mezeluri vegetariene, produse din
carne preparate, produse din carne congelată,
pui, pulpă, salam, sarmale, semințe comestibile,
șuncă, supe, tocăni, uleiuri vegetale de uz
alimentar, untură, vânat, ficat, pate de ficat,

paste de carne, pastramă, pateu vegetal, cârnați
vegetali, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, carne
gătită, la conservă, amestec de ulei (de uz
alimentar), burtă de vacă, concentrate (bulion),
cotlete de porc, curcan, fripturi, măruntaie,
tobă, pateuri din carne, 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, agenți de
dospire pentru alimente, agenți de îngroșare
pentru gătit, alimente cu paste la conservă,
aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri
de sucuri de carne sub formă de granule,
arome preparate din carne, plăcintă cu carne,
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pește sau legume,
produse de patiserie din legume și carne,
sosuri de carne, produse pentru frăgezit carne,
de uz alimentar, agenți de îngroșare vegetali,
amestecuri de condimente, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), aperitive (tartine), arome
alimentare, arome și condimente, cereale,
concentrat de făină pentru alimente, conserve
de paste, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, drojdie și agenți de dospire, esențe
de uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
făină, garnituri asezonate pentru carne, pește,
vânat, gluten preparat ca produs alimentar,
hamburgeri (sandvișuri), malț pentru alimentație,
orez, mirodenii (condimente), pâine, ovăz și
grâu presat, paste făinoase alimentare pentru
consum uman, plăcinte, potențiator de gust
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, preparate pentru
utilizare ca agenți de creștere a alimentelor,
produse de brutărie, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
sandvișuri, rulouri (produse de patiserie), sosuri,
zarzavaturi conservate (condimentare), aditivi pe
bază de gluten pentru uz culinar, amestecuri
preparate de patiserie, pentru a permite clientilor
sa le vada si sa le achiziționeze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, servicii de închiriere în legătură
cu vehicule, transporturi și depozitare, servicii
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de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu transportul, transport, ambalaje
pentru alimente, ambalare de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, depozitare
de alimente, depozitare de containere și de
mărfuri, depozitare de produse, depozitare în
vrac, furnizare de informații despre închirierea
de mașini și aparate pentru ambalare sau
împachetare, furnizare de informații despre
servicii de înmagazinare, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, împachetare și
ambalare de bunuri, închiriere de spații, structuri,
unități și containere pentru depozitare și
transport, înmagazinare, livrare de alimente și
băuturi preparate pentru consum, ridicare de
încărcături, servicii de distribuție, servicii de
împachetare și ambalare, servicii de livrare a
alimentelor, servicii de stocare a alimentelor,
depozitarea lichidelor, depozitarea fluidelor,
închirierea de containere pentru depozitare
și înmagazinare, servicii de descărcare și
reambalare, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, transport și livrare de bunuri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de catering, consiliere
în domeniul culinar, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, închiriere de mașini industriale de gătit,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii de gătit, servicii de consultanță
cu privire la prepararea mâncării, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru furnizarea de
alimente.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04096

14/06/2022
LUXADENT CLINIC SRL, STR.
DOAMNA STANCA, NR. 17C, ET.
P, AP U 137-G19, JUDEȚ SIBIU,
SELIMBAR, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

LUXADENT clinic
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.02; 29.01.08
(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii oferite de clinici dentare, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
asistenţă stomatologică, servicii stomatologice,
consultaţii stomatologice, consiliere în domeniul
stomatologic,
închiriere
de
instrumente
stomatologice, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, servicii medicale de
igienă orală, servicii de albire a dinţilor, servicii
de curăţare a dinţilor, ecografii stomatologice,
anestezie dentară, montare de pietre preţioase
în proteze dentare, servicii de ajustare a
protezelor dentare, servicii de chirurgie, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, servicii de
ortodonție, servicii de tratament de canale
radiculare dentare, servicii de tratamente
dentare cu fluor., furnizare de informaţii despre
stomatologie, servicii de igienă dentară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

29. Migdale,

M 2022 04097

14/06/2022
GOOD LIFE CENTER S.R.L,
STR. MIHAIL SEBASTIAN,
NR.88, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

ACADEMIA
RENASTERII FEMININE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Programe terapeutice de instruire, coaching
si consiliere dedicate femeilor, coaching
personal, coaching pentru viata, consiliere si
coaching cu privire la feminitate si dezvoltare
personala, furnizare online de programe si
meditații terapeutice si pentru dezvoltarea
personala, furnizare online de meditații
terapeutice video si/sau audio, organizare de
cursuri online (platforma) si offline, organizarea
si susținerea de ateliere, seminarii, cursuri
si tabere terapeutice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, publicare
de texte altele decat cele publicitare, publicare
de cârti, publicarea online a cărților electronice,
servicii educaționale de tip coaching, servicii de
pregătire sau educare in domeniul coachingului dedicat femeilor, furnizare de cursuri
de instruire, servicii de formare profesionala,
formare practica, formare continua, instruire,
ghidare vocationala (consiliere educaționala sau
de instruire), transfer de know- how.
44. Servicii de psiholog, servicii de terapie,
ședințe individuale online de terapie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04098

14/06/2022
MILEVI SERVICII S.R.L, STR.
MESCHENDORFER, NR.419,
JUDETUL BRASOV, SANPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

ARTIZANALIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

măcinate, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole conservată,
fructe de pădure conservate, fiertură/bulion,
nuci glasate, mezeluri, brânză, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de
cocos deshidratată, smântână (produse lactate),
crochete, fructe cristalizate/ fructe glazurate,
curmale, nuci condimentate, legume uscate prin
înghețare/ legume liofilizate, fructe conservate,
fructe înăbușite, jeleuri de fructe, pulpă de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe,
fructe conservate în alcool, fructe congelate,
fructe, la conserve, usturoi conservat, alune
preparate, humus, linte conservată, marmeladă,
lapte, ciuperci conservate, nuci preparate,
măsline conservate, ceapă conservată, mazăre
conservată, murături, chipsuri de cartofi, pastă
de fructe presate, ulei de rapiță alimentar,
semințe preparate, ulei alimentar de floarea
soarelui, semințe de floarea soarelui preparate,
porumb dulce procesat, piure de tomate, trufe
conservate, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserve, legume
procesate, fructe procesate, flori comestibile
uscate, ghimbir glasat, ghimbir conservat.
30. Ienibahar, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, cafea prăjită artizanal, biscuiți/
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrișcă procesată, făină
de hrișcă, bulgur, torturi/ prăjituri, zahar
candel cristalizat, caramele (dulciuri)/caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, spume de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, nuci învelite în ciocolată, scorțișoară
(mirodenie), cuișoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb măcinat, biscuiți sărați
și uscați (crackers), turtă dulce, golden syrup
(sirop auriu), batoane de cereale bogate în
proteine, miere, înghețată, lipii pe bază de
cartofi, dropsuri (produse de cofetărie)/ pastile
(produse de cofetărie), macarons, marțipan, făini
de nuci, nucșoară, făină de ovăz, produse de
cofetărie din fructe, piper, floricele de porumb,
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făină de cartofi, propolis/clei de albine, șofran
(asezonare), semințe de susan (produse e
asezonare), tamarind (condiment), cremă de
zahăr ars, capsule de cafea umplute, nuga,
harissa (condiment), semințe de anason stelat,
zahăr, ceai, băuturi pe bază de ceai, turmeric,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenți pentru
cafea, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie.
31. Migdale (fructe), hrișcă neprocesată,
semințe de cereale neprocesate, rădăcini de
cicoare, boabe de cacao brute, coajă de
nucă de cocos, flori uscate pentru decorare,
fructe proaspete, reziduuri de fructe (tescovină)/
tescovină, ierburi de grădină proaspete,
usturoi proaspăt, grăunțe (cereale), struguri
proaspeți, alune de pădure proaspete, boabe
de ienupăr, nuci de cola, linte proaspătă,
semințe de in comestibile neprocesate, boabe de
roșcove în formă brută, nuci neprocesate, flori
comestibile proaspete, ovăz, ceapă proaspătă,
arahide proaspete, mazăre proaspătă, ardei
(plante), conuri de pin, plante, plante uscate
pentru decorare, polen (materie primă),
quinoa neprocesată, secară, susan comestibil
neprocesat, spanac proaspăt, dovleci proaspeți,
dovlecei proaspeți, legume proaspete, grâu.
40. Măcinarea făinii, afumarea alimentelor,
conservarea alimentelor și a băuturilor,
congelarea
alimentelor,
prăjirea
cafelei,
zdrobirea fructelor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04099

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

14/06/2022
S.C. ARK ONE SECURITY
SERVICE S.R.L., BLD. ELISABETA,
NR.11, CAMERA 1, SC.B, ET.1,
AP.8, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ARK ONE SECURITY SERVICE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.05;
26.13.25; 01.01.05
(591) Culori revendicate: rosu, negru,
albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de securitate, balize de securitate
luminoase, camere video de securitate, aparate
holografice de securitate, bariere de securitate
automate, aparate de avertizare de securitate,
aparate de securitate pentru lifturi, benzi adezive
de securitate (magnetice), benzi adezive de
securitate (codificate), aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, software
de securitate descărcabil pentru calculatoare,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
software pentru utilități, securitate și criptografie,
aparate pentru supraveghere de securitate,
roboți pentru supraveghere de securitate,
aparate și instrumente electrice și electronice
de securitate, dispozitive pentru siguranță,
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securitate, protecție și de semnalizare, cartele
codificate cu caracteristici de securitate pentru
identificare, sisteme electronice de securitate
pentru rețele casnice, perne de aer pentru
protecție anticădere în scop de securitate,
sisteme de alarmă de securitate (altele
decât cele pentru vehicule), aparate de
scanare corporală cu raze x pentru securitate,
controlere fără fir pentru monitorizarea și
controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces
și de securitate pentru clădiri, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, aparate de control al
securității, echipamente de protecție și siguranță,
aparate de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru prevenirea furtului, altele decât pentru
vehicule, aparate pentru supravegherea țintei
(electrice), aparate pentru supravegherea țintei
(electronice), aparate pentru supravegherea
țintei (telescopice), aparate și instrumente
de semnalizare, bariere optice de siguranță,
indicatoare de siguranță, etichete electronice,
etichete electronice de siguranță, extinctoare,
sisteme de supraveghere video, sisteme de
stropire pentru protecția împotriva incendiilor,
sisteme de siguranță electronice integrate
pentru vehicule terestre, sisteme de stingere
a incendiilor, senzori pentru protecția vieții
private, lansatoare de cablu pentru siguranță
și salvare, sisteme informatice, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software pentru sisteme informatice de
management (mis), tablouri de comandă
pentru alarme de securitate, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, controlere
electronice, controlere electrice, circuite de
control, amplificatoare de control, controlere
video grafice, controlere electronice digitale,
circuite de control electrice, unități electronice
de control, sisteme de control electronice,
dispozitive de control ethernet, dispozitive
de control (automate), aparatură de control
automată, dispozitive programabile de control,
dispozitive de control numeric, panouri de
control tactile, aparate de control multiport,
circuite electronice de control, instalații
de control (electrice), aparate electronice
de control, aparate electrice de control,
aparate pentru controlul căldurii, controlere
pentru monitoare video, instrumente pentru
controlul temperaturii, senzori pentru controlul
rotației, software pentru controlul mișcării,

dispozitive pentru controlul mișcării, încuietori
controlate prin radiofrecvență, aparate de control
(acționate electric), dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de control al accesului,
sisteme de control al presiunii, controlere
de proces (electronice), controlere pentru
terminale (electrice), aparate electrice pentru
controlul accesului, aparate pentru controlul
accesului (electrice), unități pentru controlul
proceselor (electrice), aparate pentru controlul
circulației (electrice), panouri de control pentru
iluminat, programe-control pentru recunoasterea
imaginilor, aparate de supraveghere vizuală,
aparate electrice de supraveghere, busole
magnetice pentru supraveghere, aparate pentru
supravegherea țintei (satelit), aparate pentru
supravegherea țintei (optice), aparate de
detecție cu ultraviolete, aparate de detecție cu
microunde, alarme de detecție a scurgerilor
de apă, programe informatice care permit
accesul sau pentru controlul accesului,
unități de control al accesului (automate),
instalații automate de control al accesului,
sisteme de control al accesului (electrice),
sisteme de control al accesului (automate),
mecanisme de control al accesului (automate),
instalații electrice de control al accesului,
carduri de control al accesului (codificate
sau magnetice), comenzi de automatizare
industrială, servere pentru automatizarea
locuinței, sisteme de automatizare pentru case,
sistem de automatizare pentru clădiri, dispozitive
de automatizare pentru locuințe, hub-uri pentru
automatizarea caselor.
37. Instalarea sistemelor de securitate, servicii
de informații referitoare la întreținerea sistemelor
de securitate, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, instalare
de sisteme de control al accesului, instalare
de sisteme de securitate, instalare și reparare
de dispozitive de alarmă antifurt, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă antiincendiu, instalare,întreținere și reparare de
alarme antifurt, instalarea de sisteme de detecție
a focului, întreținere și service de alarme de
securitate, întreținere de instalații de alarme de
incendiu, întreținere și reparații de sisteme de
alarmă anti-incendiu, instalare de alarme antifurt,
instalare de alarme, reparații sau întreținere
de alarme de incendiu, reparații de alarme
antifurt, reparații de alarme anti-incendiu, servicii
de întreținere a camerelor blindate, reparații
de alarme, instalare de sisteme informatice,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de dispozitive de securitate
pentru vehicule, instalare de aparate de
securitate pentru case, servicii consultative

138

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

privind instalarea de echipamente de securitate
și de siguranță, servicii de informații referitoare la
instalarea de sisteme de securitate, instalare de
dispozitive de securitate pentru echipamente sub
presiune, servicii de întreținere și reparații privind
barierele automate, servicii consultative privind
instalarea de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, securitate, protecție și reconstituire
it, servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, proiectarea sistemelor
informatice, analiza sistemelor informatice,
dezvoltare de sisteme informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, consultanță
în materie de sisteme informatice, configurare
de sisteme și rețele informatice, monitorizare
de sisteme informatice pentru detectarea
avariilor, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
servicii de securitate tehnologică privind
vehiculele terestre, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, consultanță în
domeniul software-ului de securitate, închiriere
de programe de securitate pe internet, control
tehnic și inspecție, control de calitate și testare,
supravegherea proceselor pentru asigurarea
calității.
42. Securitate, protecție și reconstituire it,
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, proiectarea sistemelor
informatice, analiza sistemelor informatice,
dezvoltare de sisteme informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, consultanță
în materie de sisteme informatice, configurare
de sisteme și rețele informatice, monitorizare
de sisteme informatice pentru detectarea
avariilor, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
servicii de securitate tehnologică privind
vehiculele terestre, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, consultanță în
domeniul software-ului de securitate, închiriere
de programe de securitate pe internet, control
tehnic și inspecție, control de calitate și testare,
supravegherea proceselor pentru asigurarea
calității.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04101

14/06/2022
CRISTIAN BURDUJAN, SAT
NEAGRA ȘARULUI NR. 265B,
JUDETUL SUCEAVA, ȘARU
DORNEI, SUCEAVA, ROMANIA

GRAVITY PARK Jump Around!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 24.17.04
(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
1585 C), gri (Pantone 427 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04110

14/06/2022
SĂNĂTATEA CONȘTIINȚEI
SRL, STR. CRINULUI NR 72,
CAMERA 3, SAT GIROC, JUD.
TIMIȘ, COMUNA GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

F.E.M.E.I.A. Fitness
Energie Motivație Evoluție
Identitate Armonie
(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(organizare
de
seminarii
educaționale,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, organizarea de seminarii pe teme
de comerț, organizare de seminarii în materie
de formare, desfășurare de seminarii didactice
privind administrarea timpului, organizare de
seminarii pe teme de educație, organizare
de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
furnizare de publicații electronice, furnizare de

publicații on-line, publicare de cărți și reviste,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de editare, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), coaching personal (formare), servicii
educaționale de tip coaching, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație).
44. Consiliere
psihologică,
asistență
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, examinare psihologică,
tratament psihologic, consultanță privind
psihologia integrativă, servicii de evaluare
psihologică, elaborare de profiluri psihologice,
servicii de consultații psihologice, servicii de
examinare psihologică, servicii de diagnostice
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
întocmire de rapoarte psihologice, consilierea
psihologică a personalului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, teste de
personalitate cu scopuri psihologice, teste
psihologice efectuate în scopuri medicale,
terapie psihologică pentru sugari și copii,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, consiliere privind tratarea psihologică
a afecțiunilor medicale, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, servicii de terapie ocupațională,
consiliere privind terapia ocupațională, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, consiliere
în domeniul nașterii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuințe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanță, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

M 2022 04112

14/06/2022
LEE KEE FOOD IMPEX S.R.L,
SAT AFUMAȚI, STR. LINIA DE
CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
123 IN HALA A DIN INCINTA
COMPLEXULUI COMERCIAL
CHINA TOWN, JUD. ILFOV,
COMUNA AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04113

14/06/2022
LIANGHUI STYLE S.R.L, SAT
ȘTEFĂNEȘTII DE SUS, STR.
VIOLETELOR NR. 56. CAMERA
1, JUD. ILFOV, COMUNA
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

Casa Style
(511)

LEE KEE CHINESE FOOD
(531)

Clasificare Viena:
02.05.05; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii delounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilități pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (creche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanță (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de recepție recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Stegulețe pentru bebeluși, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuși de baie,
pături pentru pat, huse pentru pat/cearșafuri/
cuverturi (cearșafuri)/cuverturi matlasate, huse
pentru pat din hârtie, lenjerie de pat, huse
draperii pentru pat, brocart, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, țesătură,
apărători laterale pentru pătuțurile de copii
(lenjerie de pat), pânze de bumbac, crep
(țesătură), crepon, suporturi pentru draperii din
material textil, draperii din material textil sau
plastic, damasc, scutece din pânză, perdele
pentru uși, material elastic țesut, țesătură
din esparto, pânză, pânze pentru utilizare
la produsele textile, prosoape de fașă din
material textil, țesături din fibră de sticlă pentru
uz pentru utilizare la produsele textile, flanel
(țesătură), molton (pânză), huse din plastic
pentru mobilă/huse din plastic pentru mobilă,
huse din material textil pentru mobilă, finet/
barhet, tifon (țesătură), țesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, țesătură de
cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz casnic,
țesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, marabu (țesătură), huse
pentru saltele, moleschin (țesătură), plase de
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țânțari, țesătură de muselină, perdele cu aspect
de plasă/transparente, dosuri de perne, fețe
de perne, suporturi pentru farfurie din material
textil, 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,
mătase (țesătură), țesături de mătase pentru
imprimarea de modele, saci de dormit pentru
bebeluși, protecții pentru masă din material textil,
material textil, fașă (lenjerie), feșe (huse pentru
saltele), prosoape din material textil, pânze
imprimate pentru broderie/pânză imprimată
pentru broderie, pleduri de călătorie (pături
pentru genunchi), împletitură (țesătură), tul,
țesături pentru tapișerie, catifea, carpete textile
agățate pe pereți/tapiserie (carpete agățate pe
pereți), din material textil, pânză de lână/țesătură
de lână, zefir (țesătură).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04114

14/06/2022
VICTOR CEPOI, ŞOS. BALCANI
NR. 2, AP. 78, CHIȘINĂU,
MD-2001, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

Global Store
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Achiziţii de întreprinderi pentru terţi,
administrare a afacerilor pentru centre de
conferinţe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare angro şi cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenţi,

administrare de birouri de afaceri pentru
terţi, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială şi pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare, administrarea comercială
a licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi, administrarea magazinelor, administrarea
şi managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
societăţilor comerciale (pentru terţi), asistenţă
comercială
în
managementul
afacerilor,
asistenţă comercială privind deschiderea de
francize, asistenţă comercială privind sistemul
de franciză, asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistenţă
în administrarea întreprinderilor industriale şi
comerciale, asistenţă în afaceri, asistenţă
în
conducerea
afacerilor,
asistenţă
în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistenţă în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistenţă în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistenţă în gestiunea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistenţă în
domeniul administrării şi planificării afacerilor,
asistenţă în management pentru companiile
comerciale, asistenţă în management pentru
firme comerciale, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale, asistenţă în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistenţă managerială pentru
organizaţiile industriale, asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistenţă în materie de
management, furnizarea asistenţei (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizarea asistenţei în
afaceri, furnizarea asistenţei în managementul
afacerilor, furnizarea asistenţei pentru înfiinţarea
unei afaceri în sistem de franciză, furnizarea
informaţiilor de contacte comerciale şi de
afaceri, pe internet, gestiunea afacerilor
de comerţ cu amănuntul pentru terţi,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, furnizarea informaţiilor despre
metode de vânzare, intermedierea afacerilor
comerciale pentru terţi, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, investigaţii comerciale, management
de afaceri comerciale, management în
procesele de afaceri, managementul activităţilor
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relaţiei cu clienţii,
managementul şi administrarea afacerilor,
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managementul şi consultanţa în procesele de
afaceri, negociere de contracte de publicitate,
organizarea întâlnirilor de afaceri, organizarea şi
coordonarea întâlnirilor de afaceri, organizarea
administrării afacerilor, organizarea afacerilor,
planificare privind gestionarea afacerilor,
respectiv căutare de asociaţi pentru fuziuni,
preluări, precum şi înfiinţări de întreprinderi,
realizarea studiilor de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri (studii de piaţă),
pregătirea studiilor de proiecte referitoare
la aspecte legate de afaceri, servicii de
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de consultanţă
în afaceri, servicii de asistenţă administrativă
şi prelucrarea datelor, servicii de colaborări
a afacerilor în reţea, servicii de comandă
angro, servicii de consultanţă şi de management
al afacerilor, servicii de franciză care oferă
asistenţă în afaceri, servicii de gestionare a
lanţului de aprovizionare, servicii de intermediere
comercială, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de reprezentanţă comercială,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistenţă
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în reţea, supravegherea
afacerii (în numele terţilor), achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, achiziţionarea
produselor şi serviciilor pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preţ, servicii
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
vânzare angro, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
asistenţă în domeniul comercializării produselor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04116

14/06/2022
CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA, BDUL.
TIMIŞOARA NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AVANTAJ SoftPOS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.04.03;
29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2935 C), roșu (Pantone 485 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
acceptare de plăți ale facturilor, activități bancare
financiare, asistență financiară, acordare de
carduri de credit, acordare de facilități de credit,
analiză financiară, colectare de taxe comunitare,
colectare de plăți, servicii de comerț și schimb
valutar, constituire de depozite, depozite de
economii, finanțare comercială, finanțare cu
plata în rate, furnizare de servicii bancare,
închiriere de bancomate și de mașini de numărat
bancnote, împrumuturi (finanțare), management
financiar, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, oferirea de
reduceri pentru instituții participante terțe pe
baza unui card de membru, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
operațiune de plăți cu card de credit,
procesare de plăți efectuate prin carduri
de credit, procesare de plăți electronice,
punere la dispoziție de conturi curente, servicii
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bancare, servicii bancare electronice, servicii de
banking mobil, servicii de gestiune financiară,
servicii de tranzacții monetare, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare bancare pentru depunerea
banilor, servicii financiare prestate prin mijloace
electronice, servicii de card de plată, servicii
de administrare a plăților, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), servicii de tranzacții
financiare online, servicii de informare financiară,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, tranzacții în numerar
și de schimb valutar.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04117

(740)

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

14/06/2022
LIGIA FRĂŢILĂ, SPL. UNIRII NR.
168, BL. T3, SC. 1, ET. 22, APT.
2202, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

pentru petreceri şi evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, divertisment în timp real
şi servicii de divertisment muzical, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizare şi
planificarea de petreceri, organizare de expoziţii
pentru divertisment, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural educativ,
intermediere şi supraveghere de conferinţe,
convenţii, expoziţii cu scop cultural educativ sau
de divertisment, seminarii şi întruniri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04118

(740)

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

14/06/2022
RAREŞ-IONUŢ NEAMU, STR.
BUJORILOR, BL.33, SC.C, ET.1,
AP.5, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(540)

de la Neamu
Patiserie de casă
din Deta, România

NIKO PALACE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente de ceremonie,
consultanţă în materie de planificare de
evenimente, consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ, furnizare de servicii de divertisment în
club, organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment şi sportiv, servicii de disc jockeys

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.03; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște (paste umplute), covrigi, covrigei, biscuiţi
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săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți (prăjiturele),
cornuri, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, deserturi cu înghețată, iaurt înghețat,
parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi de înghețată,
biscuiți, bezele, brioșe (muffins), ecleruri,
fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri, vafe, caramele
(dulciuri) / caramele (bomboane), dulciuri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
batoane de cereale și batoane energizante,
dulciuri (bomboane), aluat, cocă de tort / aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), nuci învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, glazuri dulci și umpluturi,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
fondante (produse de cofetărie), jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), turtă dulce, halva,
macarons, marţipan, clătite, produse de cofetărie
din fructe, pâtés en croûte (plăcinte), praline,
budinci, quiche (tartă), sandvişuri, profiterol,
napolitane.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04119

14/06/2022
GSD SOFTWARE &
TECHNOLOGY SRL, STR. AVRIG
NR. 5, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL. C1,
ET. 4, AP. 3, CAM. 2, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Global Solutions for
Development - GSD Group
Building tech and innovation
for the benefit of people
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.05

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Monitoare (programe de calculator), interfeţe
pentru calculatoare, programe de calculator,
înregistrate,
programe
de
operare
pe
calculator, înregistrat, dispozitive periferice
pentru
calculator,
componente
software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru
jocuri pe calculator, stocate, programe de
calculator, descărcabile, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
decalculator, înregistrate sau descărcabile.
35. Marketing în cadrul editării produselor
software,
managementul
administrativ
externalizat pentru companii, marketing,
publicitate,
servicii
de
planificare
a
programărilor, servicii de reamintire a
programărilor, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor: furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, scrierea de texte publicitare.
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), instruire practică (demonstraţii).
42. Închirierea de calculatoare, programare
computerizată, instalarea de software pentru
calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, software ca serviciu (saas),
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, consultanţă

145

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecţiunile,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile
web (servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, design grafic
pentru materialele promoţionale, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (it), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04120

36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04126

(740)

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

14/06/2022
THINK LAB SRL, GENERAL
DAVID PRAPORGESCU, NR.
23, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

14/06/2022
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
S.A., CALEA PLEVNEI NR.
159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLĂDIREA A, ETAJ
6, SECTOR 6, COD POȘTAL
060013, BUCUREȘTI, ROMANIA

#foodofbucharest
(531)

(531)

Clasificare Viena:
02.03.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: bej (HEX #e1b4a6,
HEX #926a5a), maro( HEX #43392b),
negru (HEX #140e05), gri (HEX
#e5f5f2, HEX #5a5b51), verde (HEX
#084d40, HEX #042824)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 11.01.01; 16.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, intermediere publicitară, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, organizarea
de publicitate, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, publicitate pentru terți pe internet,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, asistență în administrarea afacerilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 27.05.08; 26.04.08
(591) Culori revendicate: mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

M 2022 04127

14/06/2022
IRINA KOCIUBINSCAIA, SOS.
BUCURESTI NORD, NR.10B, BL.
B2, SC. B, ET. 6, AP. 516, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

───────

FOX

(210)
(151)
(732)

M 2022 04129

(740)

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

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 03.01.08;
26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Brichete
combustibile
pentru
grătar,
combustibili pentru brichete.
34. Brichete pentru fumători, brichete pentru
țigarete.

(540)

SOBRANIE LUMIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04128

14/06/2022
GLOBAL RECORDS SRL, STR.
PUTUL LUI ZAMFIR, NR. 36,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

14/06/2022
JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE
KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(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, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.
───────

YAYLISTS More than Playlists
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04130

(210)
(151)
(732)

14/06/2022
ADRIAN BORȘ, STR. ALEEA
BAŞOTĂ, NR. 6, AP. 27, JUD. IAŞI,
IAȘI, 700082, IAȘI, ROMANIA

(540)

M 2022 04137

15/06/2022
CITYDIGITAL MEDIA SRL, STR.
ALEEA ELIBERARII, NR. 36, JUD.
CONSTANŢA, VALUL LUI TRAIAN,
907300, CONSTANȚA, ROMANIA

DRnews
(511)

atentica
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.12
(591) Culori revendicate: verde deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04136

14/06/2022
IRINA KOCIUBINSCAIA, SOS.
BUCUREŞTI NORD, NR. 10B, BL.
B2, SC. B, ET. 6, AP. 516, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

SPACE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Prezervative.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru terți, agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, dezvoltare de concepte de marketing,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare post producție de publicitate
și reclame, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
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de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte
de publicitate comercială, marketing digital,
marketing pentru evenimente, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului pe
site, (organizarea de) trageri la sorți cu premii
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire de
publicații publicitare, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de reclame radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
evenimente speciale, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor

pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate de tip
pay per click (ppc), publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate online într o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
online printr o rețea informatizată de comunicații,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
pentru site urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, regie de film pentru filme
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de cumpărare de media,
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, postarea
de afise publicitare, sondaje de opinie, servicii
de grafică publicitară, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de lansare de
produse, servicii de layout în scopuri publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
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motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site uri web, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare, servicii de promovare a
afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate, închirierea
de material publicitar, marketing cu public
țintă, furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare
in publicitate, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru

tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii de
publicitate pentru jocuri de baseball, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, promovare și
relații publice, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de strategie de marcă,
servicii de telemarketing, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare de
tip "pay per click", servicii publicitare pentru
cărți, servicii publicitare pentru hoteluri, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului
la probleme de mediu, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
în materie de prestații comerciale, servicii
publicitare privind investițiile financiare, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
servicii publicitare și de promovare, studii de
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marketing, texte publicitare (redactare de),
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, asistență comercială privind
deschiderea de francize, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, intermediere publicitară,
negociere de contracte de publicitate, organizare
de întâlniri de afaceri, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
de specialitate privind eficiența în afaceri,
servicii de strategie în afaceri, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, abonament la
un pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
pachete media, planificarea de abonamente la
ziare, realizare de abonamente la pachete de
informații, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente la
ziare, pentru terți, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servii de
abonamente la publicații, pentru terți.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04143

(740)

SC PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR.54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA

02/12/2016
TROPICANA PRODUCTS INC.,
1001 13TH AVENUE EAST,
FLORIDA, BRADENTON, 34208,
FLORIDA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(540)

Tropicana
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, uscate și
gătite, jeleuri, gemuri, compoturi, lapte și
produse din lapte, produse lactate și înlocuitori,
smântână, iaurturi, gustări gata de mâncat
conținând în principal cartofi, nuci, produse din
nuci, semințe, fructe, legume sau combinații
ale acestora, inclusiv cipsuri de cartofi, cipsuri
din fructe, gustări pe bază de fructe, produse
tartinabile pe bază de fructe, cipsuri din legume,
gustări pe bază de legume, produse tartinabile
pe bază de legume, piure de fructe și legume,
pulpă de fructe, spume de fructe, jeleuri de fucte,
salate de fructe.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie,
înghețată, miere, melasă, sosuri (condimente),
condimente, gheață, gustări gata de mâncat
conținând în principal semințe, porumb, cereale
sau combinații ale acestora, inclusiv cipsuri
din porumb, cipsuri de tortilla, cipsuri de pita,
cipsuri de orez, prăjituri din orez, biscuiți
sărați din orez, biscuiți sărați, covrigei, gustări
expandate, floricele de porumb, floricele de
porumb caramelizate, alune caramelizate, sosuri
pentru gustări, sosuri salsa, batoane conținând
un amestec de semințe, nuci și fructe uscate,
sosuri de fructe, sosuri de fructe.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04149

(210)
(151)
(732)

M 2022 04150

(740)

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

(740)

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

15/06/2022
MULTI DENT S.R.L., ȘOSEAUA
BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 17,
PARTER+ DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013694, ROMANIA

(540)

15/06/2022
MULTI DENT S.R.L., SOSEAUA
BUCURESTI-PLOIESTI NR. 17,
PARTER + DEMISOL, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013694, ROMANIA

(540)

ID ESTETICĂ
DENTARĂ HIGH END
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.21;
27.05.24; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice.

ID ORTODONȚIE HIGH END
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04157

15/06/2022
AUTOMATICO REPAIR
SOLUTIONS S.R.L., STR.
PRECIZIEI, NR.11, HALA NR.8,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04158

(740)

ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR.8, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

15/06/2022
D6 CENTRU DERMATOLOGIC
SRL, STRADA DECEBAL, NR.6,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AUTOMATICO
TRANSMISSION
REPAIR SOLUTIONS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 15.07.17;
26.11.02; 26.11.07
(591) Culori revendicate: gri, portocaliu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
───────

D6
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de marketing şi administrare de
afaceri comerciale în domeniul medical ,
și
anume
in
domeniul
dermatologiei
pentru tratamente medicale ale afecţiunilor
dermatologice și calviţie, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date în domeniul
medical și anume în legătură cu afecţiuni
dermatologice, ținere a evidenței dosarelor și
fișelor privind istoricul medical personal, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, furnizare
de informații statistice privind aspectele medicale
și anume in domeniul dermatologiei, servicii
de vânzare cu amănuntul, cu ridicata, în
magazine și prin rețelele informatice mondiale
pentru produse pentru uz dermatologic în
legătură cu tratarea afecţiunilor dermatologice
și calviţie, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse pentru uz dermatologic în legătură cu
tratarea afecţiunilor dermatologice și calviţie,
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servicii de comercializare în legătură cu produse
cosmetice și de înfrumusețare pentru uz
dermatologic, regruparea, în folosul terţilor,
a unei game largi de produse pentru uz
dermatologic în legătură cu tratarea afecţiunilor
dermatologice și calviţie (exceptând transportul
lor), care să permită clienţilor să vizualizeze
şi să cumpere comod aceste produse, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la produse pentru
uz dermatologic pentru tratarea afecţiunilor
dermatologice și calviţie si servicii medicale
în domeniul dermatologiei, servicii publicitare
referitoare la produse şi preparate cosmetice
pentru uz dermatologic, servicii publicitare
referitoare la servicii medicale în domeniul
dermatologiei, organizare de prezentări în scop
publicitar referitoare la produse şi preparate
cosmetice pentru uz dermatologic pentru
tratarea afecţiunilor dermatologice și calviţie,
studii de marketing în domeniul produselor şi
preparatelor cosmetice pentru uz dermatologic
pentru tratarea afecţiunilor dermatologice și
calviţie, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse cosmetice și de
înfrumusețare pentru uz dermatologic, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de intermediere comercială între clienți
și prestatori de servicii și producătorii de
produse cosmetice și de înfrumusețare pentru
uz dermatologic, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de agenții de import și export, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de informare și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice
și de înfrumusețare, furnizare de recomandări
de tratamente cu produse cosmetice și de
înfrumusețare pentru uz dermatologic, produse
pentru tratarea afecţiunilor dermatologice și
calviţie, furnizarea de informații despre produse
de larg consum, și anume cu privire la
produse cosmetice și de înfrumusețare pentru
uz dermatologic, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor cosmetice și de înfrumusețare pentru
uz dermatologic.
38. Difuzare şi transmisie de informaţii prin
reţele sau internet în legătură cu domeniul
medical și anume domeniul dermatologiei,
proceduri estetice, intervenții minim invazive

pentru tratarea afecţiunilor dermatologice și
calviţie, distribuire de date sau imagini
audiovizuale, printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, în legătură cu tratarea
afecţiunilor dermatologice, furnizarea accesului
la blog-uri în legătură cu domeniul dermatologiei
cu privire la produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, furnizare de acces la conținut, siteuri și portaluri de internet în legătură cu
domeniul dermatologiei și estetică medicală,
furnizarea accesului la pagini web în legătură în
legătură cu domeniul dermatologiei și estetică
medicală, transmisie de informații și imagini
referitoare la tratarea afecţiunilor dermatologice
și calviţie, transmitere de informații în materie de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, comunicare prin bloguri online în
legătură cu domeniul dermatologiei cu privire
la proceduri estetice, intervenții minim invazive
pentru tratarea afecţiunilor dermatologice și
calviţie, produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale.
41. Firnizarea de informații în domeniul
educației, în legătură cu dermatologia și
estetică medicală, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
furnizare de informații cu caracter educative
în domeniul dermatologiei și estetică medicală
în legătură cu proceduri estetice, intervenții
minim invazive pentru tratarea afecţiunilor
dermatologice și calviţie, aceste servicii furnizate
inclusiv online, servicii de publicare on-line cu
caracter educativ în domeniul dermatologiei
și estetică medicală în legătură cu proceduri
estetice, intervenții minim invazive pentru
tratarea afecţiunilor dermatologice și calviţie,
aceste servicii furnizate inclusiv online, editare
de texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
în domeniul educației, în legătură cu domeniul
dermatologiei, publicare de materiale editorial
cu caracter educativ în domeniul dermatologiei
și estetică medicală pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii
de scriere pentru bloguri în legătură cu
domeniul dermatologiei și estetică medicală,
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online în legătură cu domeniul
dermatologiei și estetică medicală, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online,
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nedescărcabile cu caracter educativ în legătură
cu proceduri estetice, intervenții minim invazive
pentru tratarea afecţiunilor dermatologice și
calviţie, aceste servicii furnizate inclusiv
online, furnizarea de informații prin intermediul
unui site web despre domeniul medical și
anume domeniul dermatologiei în legătură cu
proceduri estetice, intervenții minim invazive
pentru tratarea afecţiunilor dermatologice și
calviţie, aceste servicii furnizate inclusiv online,
servicii de educaţie în legătură cu domeniul
medical și anume domeniul dermatologiei,
proceduri estetice, intervenții minim invazive
pentru tratarea afecţiunilor dermatologice
și calviţie, dezvoltare şi coordonarea de
activități educaţionale referitoare la domeniul
dermatologiei în legătură cu proceduri estetice,
intervenții minim invazive pentru tratarea
afecţiunilor dermatologice și calviţie, servicii
şi activităţi de educaţie şi sensibilizare care
promovează domeniul medical și anume
domeniul dermatologiei în legătură cu proceduri
estetice, intervenții minim invazive pentru
tratarea afecţiunilor dermatologice și calviţie,
aceste servicii furnizate inclusiv online.
44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
medicale în domeniul dermatologiei, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
servicii de diagnosticare chirurgicală, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de tratament cosmetic cu laser al
venelor varicoase, îndepărtarea cu laser a
venelor varicoase, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, servicii
de tratament cosmetic, servicii de estetică
medicală, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, servicii de întindere a pielii
cu laser, servicii de micropigmentare, servicii
de liposucție, tratament cosmetic cu laser
pentru ciupercă unghială, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii de analize medicale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, screening de adn pentru scopuri
medicale, analiză cosmetică, servicii medicale
in legătură cu proceduri estetice, intervenții
minim invazive pentru tratarea afecţiunilor

dermatologice și calviţie, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de consiliere
și informare în domeniul sănătății, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consultanţă
în domeniul diagnosticării dermatologice, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
furnizarea de informatii medicale prin intermediul
unei retele globale de calculatoare în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații în materie
de îngrijiri medicale, furnizare de informații
în materie de sănătate, servicii de furnizare
de informații medicale în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04160

15/06/2022
SC ASTON COM SA, SOS.
NORDULUI NR. 82-92, AP.40,
SECTOR 1, BUCURESTI, 7000,
ROMANIA

ASTON COM
precizia execuţiei
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.03
Culori revendicate: verde, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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11. Aparate de producere a aburului, de răcire,

de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalare.
39. Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04161

(740)

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

15/06/2022
CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘITOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

PENTRU TREI GENERAȚII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane

de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
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pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
9. Ochelari anti-orbire, mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
dispozitive de echilibrare, inele de calibrare,
calibre, rigle gradate pentru tâmplari, rigle
de calcul circulare, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
îmbrăcăminte de protecţie împotriva incendiilor/
articole de îmbrăcăminte pentru protecţia
împotriva incendiilor, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru calculator,
stocate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
descărcabile, aplicaţii mobile descărcabile,
aparate pentru măsurarea distanţei, publicaţii
electronice, descărcabile, ochelari de protecţie,
aparate de măsurare, calibre (instrumente de
măsurare), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
trasatoare paralele (tâmplărie), măsuri, aparate
de măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe
de precizie, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, raportoare (instrumente de măsurare),
instrumente de măsurare a înălţimii, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), plase de siguranţă/
plase de salvare, prelate de protecţie, calibre
pentru şuruburile cu filet, calibre culisante,
rigle de calcul, aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare/clinometre/indicatori de
pantă/inclinometre, nivele cu bulă de aer, vincluri
pentru măsurare, echere pentru măsurare, rigle
în formă de t(teuri) pentru măsurare, măşti de
protecţie pentru muncitori.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,

hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
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cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii,
produse
bituminoase
pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri,
colţare,
nemetalice,
pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,

nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru

construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ochelari antiorbire, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dispozitive de echilibrare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de calibrare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu calibre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
rigle gradate pentru tâmplari, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle de
calcul circulare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu îmbrăcăminte de protecţie împotriva
incendiilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole de îmbrăcăminte

pentru protecţia împotriva incendiilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu programe de calculator, înregistrate, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
programe de operare pe calculator, înregistrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu componente software pentru
calculator, înregistrate, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu programe
de calculator, descărcabile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu software
pentru calculator, stocate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aplicaţii software, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
aplicaţii mobile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aparate pentru măsurarea
distanţei, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu publicaţii electronice,
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ochelari de protecţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aparate de măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu calibre (instrumente de măsurare), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu instrumente de nivelare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu trasatoare paralele (tâmplărie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu măsuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu aparate de
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măsurat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dispozitive de măsurat,
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sticlărie gradată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu instrumente de măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu aparat
de măsurare cu precizie, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu balanţe de
precizie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu căşti de protecţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu măşti
de protecţie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu raportoare (instrumente
de măsurare), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu instrumente de măsurare
a înălţimii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole pentru acoperirea
capului sub formă de căști de protecție, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu rigle (instrumente de măsurare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu linii (instrumente de măsurare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plase de siguranţă, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plase
de salvare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu prelate de protecţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu calibre pentru şuruburile cu filet,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu calibre culisante, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle
de calcul, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu clinometre,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu indicatori de pantă, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
inclinometre, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nivele cu bulă de aer,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu vincluri pentru măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
echere pentru măsurare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu rigle în formă
de t (teuri) pentru măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu măşti de
protecţie pentru muncitori, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie antireflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
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amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de

comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,

nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.
37. Etanşarea
clădirilor/impermeabilizare
(clădire),
izolarea
clădirilor,
construcţie,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii, instalarea uşilor
şi ferestrelor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie de
apă şi canal, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,

izolarea acoperișurilor, instalarea acoperișurilor,
restaurare de acoperișuri, dezmembrare de
acoperișuri, instalare de acoperișuri, servicii de
instalare de acoperișuri, aplicarea de acoperiri
impermeabile pentru acoperișuri, lucrări de
realizare a învelitorilor de acoperiș, montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperișuri și
structuri, izolarea pereților interiori și exteriori,
a tavanelor și a acoperișurilor, instalare de
acoperișuri culisante, întreținerea și repararea
jgheaburilor de acoperiș, instalare de acoperișuri
cu straturi de fetru, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de acoperiri
de protecție pe suprafețele construite, reparații
de garduri, montare de garduri, servicii de
ridicare de garduri, reparare de instalații folosite
în producția de metal, în metalotehnică și la
prelucrarea metalului.
40. Asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, servicii de vopsire, laminare,
placarea cu metal, tratarea metalului, servicii
de sablare, tăierea materialelor cu fierăstrăul,
lipire, servicii de sudare, tratamente de colorare
a geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, acoperirea metalelor, acoperirea
(placarea) metalelor, tratarea și acoperirea
suprafețelor metalice, tratarea pieselor metalice
pentru prevenirea coroziunii, pe baza proceselor
de galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, decupare de metale, și
anume servicii de decupare de profile, forme
geometrice, precum și orice alte forme din tablă
de metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanşe pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri.
42. Consultanţă în arhitectură, autentificarea
lucrărilor de artă, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
proiectarea construcţiilor, crearea şi mentenanţa
site-urilor web, crearea şi mentenanţa
aplicaţiilor software, dezvoltarea site-urilor
web, dezvoltarea aplicaţiilor software, inginerie,
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proiectare industrială, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software, stilizare
(proiectare industrială), cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică, servicii de proiectare
legate de componente pentru acoperișuri,
servicii de proiectare legate de acoperişuri,
servicii de proiectare legate de garduri, servicii
de proiectare legate de componente pentru
garduri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
realizare de straturi de acoperire pentru metale,
realizare de straturi de acoperire pentru produse
nemetalice.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04165

22/06/2022
DRAGOS - IOAN BERCEA,
STR. TREI BRAZI, NR. 3, JUDEȚ
BRAȘOV, PREDEAL, BRAȘOV,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04164

15/06/2022
CCP.RO BUCHAREST S.A., BDUL
CAROL I, 34-36, ET. 12, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 020922, ROMANIA

DULCE LA BORCAN
CHEF DRAGOȘ BERCEA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Crema spumă dulce (produse de cofetarie).
───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 26.04.09; 26.01.03
(591) Culori revendicate: gri (HEX #62978b,
HEX #314b45, HEX #7aa69c, HEX
#d9d9d9), albastru (HEX #4b98a7,
HEX #00aeef, HEX #0076a2, HEX
#798ef7, HEX #443fb4)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
de intermedieri financiare, respectiv servicii
de asigurări și fonduri de pensii, servicii de
compensare financiară.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04166

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

15/06/2022
LIFE CARE CORP S.R.L., DN 59,
KM8+550M, STÂNGA, JUDEȚ
TIMIȘ, CHIȘODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

3. Geluri hidratante (produse cosmetice), geluri

de uz cosmetic, creme, loțiuni și geluri
hidratante, produse cosmetice sub formă de
geluri, preparate nemedicamentoase pentru
ameliorarea mușcăturilor de insecte, geluri
calmante pentru piele (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea a pielii, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, balsamuri pentru piele
(cosmetice), odorizante cosmetice pentru
piele, lotiuni pentru ingijirea pielii, unguente
nemedicinale pentru hidratarea pielii, unguente
hidratante pentru piele (cosmetice).
5. Remedii naturale și farmaceutice, geluri
antiinflamatoare pentru uz dermatologic, geluri
de corp pentru uz farmaceutic, geluri de uz
dermatologic, geluri topice de uz medical și
terapeutice, gel pe bază de aloe vera de
uz terapeutic, unguente medicinale, preparate
farmaceutice pentru ameliorarea mușcăturilor de
insecte, unguente medicinale pentru aplicarea
pe piele, preparate medicamentoase pentru
îngrijirea pielii sub formă de geluri, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (de uz medical), creme din plante
de uz medical, preparate din plante de uz
medical, geluri din plante cu efecte inflamator
pentru articulatii, muschi si piele, preparate
pentru calmarea durerii, gel calmant pentru piele,
stickuri contra durerilor de cap, alifii pentru
scopuri farmaceutice.
───────

(210)
(151)
(732)

LifeCare KRAUTER Magic
Roll Instant Effect Natural
relief for joints, muscles &
skin BIO organic ingredients
(531)
(591)
(511)

(740)

M 2022 04169

15/06/2022
INTERNET GROUP D.O.O.
BEOGRAD, SAVSKI NASIP 7,
11070, BELGRAD, SERBIA

MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
30-32, ONE HERASTRAU OFFICE,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 02.03.01;
02.03.23; 05.05.23; 26.01.03; 05.03.14
Culori revendicate: verde, galben,
negru, mov, portocaliu, albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

TESLA
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Aspiratoare, mașini de spălat vase, mașini
de spălat rufe, aparate de spălat, uscătoare
(aparate electrocasnice), râșnite electrice pentru
alimente, râșnite de uz casnic, altele decât
cele acționate manual, tocătoare electrice de
uz casnic, teluri electrice, aparate electrice
de bucătărie pentru procesarea alimentelor,
storcătoare electrice de uz casnic, răzătoare de
legume, mașini electrice de fermentare, mașini
de tocat carne, mixere electrice de uz casnic.
9. Laptopuri, laptopuri de tip notebook, telefoane
mobile inteligente, monitoare, televizoare
(dispozitive), toate produsele menționate mai
sus nu sunt destinate utilizării în relație cu
vehiculele sau sistemele de stocare a energiei.
11. Aragaze electrice, aparate și instalații de
prăjire/coacere, uscătoare electrice de rufe,
hote de bucătărie, congelatoare, aragaze/plite
(cuptoare), aparate de gătit cu microunde, vitrine
frigorifice, frigidere, oale sub presiune electrică,
grătar bbq, mașini de făcut pâine, cafetiere
electrice, aparate electrice de cafea, încălzitoare
electrice pentru biberoane, aparate de încălzit
farfurii, plăci de încălzire, fierbătoare electrice,
vase de gătit sub presiune electrică, grătare
(aparate de gătit), grătare grill pentru frigărui,
aparate electrice pentru vase, aparate și stații
de dedurizare a apei (dedurizatoare de apa),
aparate electrice de preparat iaurt, ventilatoare
electrice de uz personal, uscătoare de par,
prăjitoare de pâine, aparatele de aer condiționat,
care nu sunt destinate utilizării în vehicule și
sisteme de stocare a energiei, răcitoare de aer,
care nu sunt destinate utilizării în vehicule și
sisteme de stocare a energiei.

14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04172

15/06/2022
MARCHESA INVEST SA, STR.
PETRE CRETU 34, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 012052,
ROMANIA

pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
35. Servicii
de
comerț
cu
amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată.

(210)
(151)
(732)

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16/06/2022
BVB SECURITY SOLUTIONS SRL,
STR. ROZELOR NR. 36, JUDEȚ
BACĂU, BACĂU, 600170, BACĂU,
ROMANIA

BVB SECURITY SOLUTIONS

ADORADA
(511)

M 2022 04173
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45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04174

(210)
(151)
(732)

(540)

16/06/2022
PHILADEELPHIA TRADING SRL,
STR. FABRICA DE GHEATA NR.
16-18, BL. 95, SC. A, ET. 6, AP.
39, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 04175

16/06/2022
UCASY HOME S.R.L., STRADA
EMIL CIORAN NR. 1, DEMISOL
1-U50, SCARA A, JUDEȚ
SUCEAVA,MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

UCASY HOMES
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03; 26.11.13
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, benzi elastice, 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.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.10;
29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing imobiliar, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
finanțare imobiliară, investiții imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), servicii de achiziții
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
construcții civile.

───────

───────

TEKO Rubber Bands
(531)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04181

(210)
(151)
(732)

16/06/2022
COSMINA KOVACS, STR. SOLD.
GHEORGHE DASCALU, NR.
5, VILA B5, JUD. ILFOV, SAT
DOBROEŞTI, 077085, ILFOV,
ROMANIA

(740)

M 2022 04187

16/06/2022
I,V & P INSTALATII SRL, B-DUL
FERDINAND I, NR. 120, BL. O11,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KAYA by Cosmina Kovacs
(531)

Termix

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.17;
27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 15.09.10;
26.04.05
(591) Culori revendicate: albastru, roz, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu boilere, centrale termice, cazane
pe lemne, cazane peleti, centrale pe lemne,
arzatoare peleti, accesorii pentru centrale
termice si centrale pe lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de
gaz, detectoare de gaz, kit de detectare
gaze, convector gaze, baterii, acumulatoare,
vase de expansiune, pompe de apa, pompe
de circulatie, hidrofoare, pompe de piscina,
moto-pompe, termometre, manometre, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de masurare, detectare, monitorizare
si control energie termica, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de încălzire,
instalatii electrice, instalatii de climatizare,
instalatii sanitare, instalatii electrice, instalații

173

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

sanitare electrice, scule si unelte pentru casa
si gradina, articole bricolaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, motopompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si
gradina, articole bricolaj, publicitate, inclusiv
publicitatea online pentru boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, motopompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii

de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte
pentru casa si gradina, articole bricolaj, servicii
de informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte pentru
casa si gradina, articole bricolaj, 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 siteurilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
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manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte pentru
casa si gradina, articole bricolaj, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță de boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte
pentru casa si gradina, articole bricolaj, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic de boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, motopompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata de boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,

puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte
pentru casa si gradina, articole bricolaj, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, motopompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, furnizarea unui catalog online
cu informații despre boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, motopompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
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energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si
gradina, articole bricolaj, servicii de intermediere
comercială in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte
pentru casa si gradina, articole bricolaj,
servicii de comenzi online computerizate
pentru vânzarea de boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, motopompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, organizarea și coordonarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri publicitare pentru boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate

sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte pentru
casa si gradina, articole bricolaj, servicii de
import-export in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, motopompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, organizare de evenimente, în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte pentru
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casa si gradina, articole bricolaj, consiliere
în afaceri privind francizarea, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, consultanță privind
comerțul în barter.
39. Servicii de distribuție, servicii de distribuție
de mărfuri paletizate, distribuție (transport)
de mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
depozitarea mărfurilor, servicii de depozitare,
depozitare de produse, consultanță în domeniul
serviciilor de transport, oferită de call center-uri,
transport și livrare de bunuri, depozitare și livrare
de bunuri, logistică de transport.

produsele din clasa 18, respectiv: piele, genți din
piele, poșete din piele, portofele, portofele din
piele.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

M 2022 04188

(740)

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

M 2022 04189

16/06/2022
AZTECA OCULT MEDIA SRL,
BLD. PIPERA, NR. 168A, BLOC
1(A), ETAJ 8, AP. 84, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

AZTECA

16/06/2022
ROBERTO CAPECI, STR. ROMA
138, ALBA ADRIATICA, ITALIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.

(540)

───────

BLOOBAG
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 10.03.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele, genți din piele, poșete din piele,
portofele, portofele din piele.
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele, servicii de comerț online și offline cu
177

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04190

16/06/2022
CLAUDIU DANIEL BADELE,
ALEEA CALLATIS NR. 12, BL. A 12,
SC. C, ET. 4, AP. 43, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04191

16/06/2022
AZTECA OCULT MEDIA SRL,
BLD. PIPERA, NR. 168A, BLOC
1(A), ETAJ 8, AP. 84, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

AZTECA
NYPD New York Pizza
Delivery România
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 08.07.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
7622C)
(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 pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
echipament pentru scufundări.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
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
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educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
───────

și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04192

16/06/2022
AZTECA OCULT MEDIA SRL,
BLD. PIPERA, NR. 168A, BL
1(A), ET 8, AP. 84, JUDEȘ ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04193

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA, NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

16/06/2022
VASILE ANDREI CEAUSESCU,
STR. INTRAREA CHEFALULUI,
NR. 11-13, BL. B, ET. 7, AP.
53, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Sun coin
(511)

AZTECA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, 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.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și parți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii financiare, investiţii de
capital, transferul electronic de fonduri, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, împrumuturi (finanţare),
servicii de brokeri / agenţi de bursă, transfer
electronic de fonduri prin intermediul tehnologiei
blockchain, servicii de depozite sigure pentru
valori, studii financiare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de cripto
active, investiţii în fonduri, brokeraj de titluri de
valoare, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de brokeri de amanet, factoring, oferirea de
informaţii financiare.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04194

(740)

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

16/06/2022
FUNDATIA UN COPIL, O
SPERANTA, STR. SIRETULUI
2, AP. 14, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
550403, SIBIU, ROMANIA

(540)

UCOS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Colectare de fonduri de binefacere, servicii
de fonduri de binefacere, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), furnizare
de informații privind colectarea de fonduri de
binefacere, colecte de fonduri de binefacere în
cadrul evenimentelor de divertisment, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru
copiii defavorizați, colectarea de fonduri de
binefacere prin vânzarea de timbre de caritate,
strângere de fonduri de binefacere în vederea
precauțiilor și a prevenirii dezastrelor, colectarea
de fonduri şi sponsorizare, investiţii de fonduri
în scopuri caritabile, organizarea de colecte în
scopuri caritabile, organizarea de activităţi de
colectare de fonduri pentru susţinerea cercetării
medicale şi a procedurilor pentru cei aflaţi
în dificultate, organizarea de finanţări pentru
proiecte umanitare, organziarea de colecte de
binefacere (pentru terţi), organizare de fonduri
pentru proiecte de ajutor extern, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară.
41. Furnizare de instruire pentru persoanele
cu dizabilități, servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii educative
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
servicii educative în materie de acordare a
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de educație și
instruire referitoare la asistența medicală, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri

de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane în scop
cultural, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de
ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
pacienți, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, organizare de spectacole
muzicale, înregistrări de muzică, reprezentații de
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muzică live, pregătire pentru aprecierea muzicii
(instuire), organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, publicare
de cărți de muzică, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, organizare și
coordonare de concerte, realizare, coordonare
și organizare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare
de concerte de muzică în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizare de
spectacole cu muzică în direct, organizare
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, organizarea de reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, organizare de
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de consultanta si informare referitoare
la pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele de
calculatoare, servicii de instruire in domeniul
muzical, servicii de divertisment sub forma
de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabil, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,

nedescărcabil, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, furnizare de clasificări
pe categorii de vârstă pentru conținut de
televiziune, film, muzică, video și jocuri video,
activităţi culturale, activităţi sportive şi culturale,
furnizare de activităţi culturale, organizarea de
spectacole culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activităţi culturale,
organizarea de evenimente culturale şi artistice,
organizare de festivităţi în scopuri culturale,
activităţi de divertisment, sportive şi culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
realizare de expoziţii cu scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
furnizarea de informații în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizare de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, asistenţă profesională individualizată
(coaching), furnizarea de ateliere de formare,
servicii de ateliere organizate în scopuri
educative, servicii de ateliere organizate
în scopuri recreative, împrumut de cărţi,
consultanţă în domeniul formării şi perfecţionării,
coordonare de cursuri de instruire, de educaţie şi
de pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
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cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, organizare de cursuri
de dezvoltare personală (instruire), organizarea
de cursuri de sprijin pentru persoanele cu
dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea de
expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
furnizare de publicaţii online, nedescărcabile,
furnizare de informaţii referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, cu
scop educativ, cultural sau de divertisment,
organizarea de gale, organizarea de programe
de instruire pentru tineri, organizarea de
reuniuni şi conferinţe, organizarea de
seminarii, organizarea de sesiuni de formare
(instruire), organizarea de webinare, (instruire),
organizarea şi coordonarea de competiţii
(educație sau divertisment), organizarea şi
coordonarea de conferinţe şi congrese,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, prezentări audiovizuale, producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, publicare

de cataloage, publicare de ghiduri pentru
învăţămînt şi instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, nedescărcabile,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de
conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de seminarii
și congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
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online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice, publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri (instruire), organizare
de programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii in domeniul politic, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire în domeniul politic pentru tineri și
adulți, organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi, organizarea de simpozioane,
expoziţii, congrese, colocvii istorico-politice, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de activităţi cu caracter politic,
adunări generale, dezbateri publice, iniţiative
legislative, demonstraţii cu scop cultural,
educativ, organizarea de activităţi socialştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici, cu
scop cultural, educativ și de divertisment,
organizarea de spectacole de divertisment în
scopuri politice, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale pentru alegeri locale,
parlamentare şi prezidenţiale cu scop cultural,
educativ, susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale.
44. Terapie logopedă, terapii auditiv-verbale,
servicii de terapie, consiliere privind terapia
ocupațională, furnizarea de informații referitoare
la masaj, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
furnizare de informații despre masaj tradițional
japonez, furnizarea de informații medicale, clinici
medicale, termoterapie medicală, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, servicii medicale, îngrijire medicală,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
închirierea echipamentelor medicale, efectuarea
examenelor medicale (screeming), îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
închiriere de instrumente medicale, servicii de

informare medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
asistență medicală de urgență, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de examinări medicale, servicii de
asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii medicale și de
sănătate, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de asistență medicală
pediatrică, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii mobile ale clinicilor medicale,
consiliere medicală în domeniul gravidității,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, închiriere de
echipament pentru uz medical, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
și paturi, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de servicii de asistență medicală, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații în materie
de închiriere de mașini și aparate medicale,
furnizarea de informatii medicale prin intermediul
unei retele globale de calculatoare, consiliere
și consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, furnizare
de centre de recuperare fizică, 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 furnizate de companii de
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asigurări de sănătate, case de odihnă, servicii
oferite de clinici, clinici medicale, consiliere în
materie de sănătate, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere 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 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 referitoare la produse
farmaceutice, consultații psihiatrice, 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, informații medicale, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii de îngrijire temporară,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de reflexologie, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de tip
hospice, servicii de spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori si
de alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii de 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 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, 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,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice şi nutritive, furnizare de informaţii în
materie de sănătate, furnizare de servicii online
de fişe medicale, cu excepţia odontologiei,
furnizare de servicii privind programe de
sănătate, servicii consultative în domeniul
dieteticii, servicii de consultanţă în domeniul
asistentei medicale, servicii de consultanţă
referitoare la îngrijirea sănătăţii, servicii de
informare cu privire la asistenţa sanitară, servicii
de informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de îngrijire medicală, studii de evaluare
a sănătăţii, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, supervizare de programe
de pierdere în greutate, servicii de formare
profesională în domeniul medical, consiliere în
materie de pregătire medicală, furnizare de
informaţii cu privire la prevenirea diferitelor boli,
toate cele menţionate mai sus sunt furnizate
şi online prin intermediul internetului sau al
oricărei alte platforme electronice interactive
oferite de servicii de laboratoare medicale,
servicii de analize genetice pe animale în
scopuri de diagnostic sau tratament, servicii
de analize medicale pentru diagnosticul și
persoanelor, servicii de 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
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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 centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii de
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
consiliere medicală în domeniul geriatriei, servicii
de consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență medicală
pentru oameni, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, servicii de îngrijirea
bolnavilor, îngrijire temporară (furnizare de
servicii de), servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, furnizarea de
servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
compilarea de rapoarte medicale, servicii
ambulatorii, asistență psihologică, furnizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații referitoare la medicină,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
servicii de asistență pentru bolnavi la domiciliu,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii paramedicale, servicii de
acordare a primului ajutor medical.
45. Servicii juridice referitoare la creantele de
asigurari sociale, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,

furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
organizare de întruniri ale familiilor îndoliate
pentru comemorarea morții unei persoane dragi,
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienților care suferă de boli care
le pun în pericol viața, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung, furnizare de servicii de suport personal
pentru pacienții care suferă de cancer și pentru
familiile acestora, furnizare de suport emoțional
pacienților bolnavi de cancer și familiilor
acestora, prin forumuri online interactive, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii de
asistență legală, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), servicii
de pregătire a documentelor juridice, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă /
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de reprezentare
juridică, servicii de concierge, servicii privind
litigiile, servicii de reţele de socializare online,
cluburi de întîlniri, servicii juridice pro-bono,
servicii juridice paralegale, servicii personale
şi sociale, servicii de reţele sociale online
accesibile prin aplicaţii mobile descărcabile,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de încălțăminte pentru
persoane nevoiașe (servicii caritabile), furnizare
de încălțăminte pentru persoane nevoiașe
(servicii caritabile), raportarea accidentelor.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04197

16/06/2022
VASILE ANDREI CEAUSESCU,
STR. INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. B, ET.7, AP.53, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET.1, AP.C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04201

(740)

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

(540)

16/06/2022
IZI ELECTRONICS SRL,
BULEVARDUL ION C. BRATIANU
NR.4, AP.5, JUDETUL SATU
MARE, SATU -MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

Sun Energy
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului pentru
motoare, alcool (combustibil), carburanţi /
combustibil pentru motoare, cărbune, energie
electrică, combustibil gazos, ulei industrial,
kerosen, combustibil mineral, ulei de motor,
gaz de sondă, oleină, parafină, petrol, brut
sau rafinat, gaze solidificate (combustibil),
amestecuri de combustibil vaporizat, lubrifianţi,
etanol (combustibil), combustibil, combustibil cu
o bază alcoolică, alcool metilic.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, distribuția
de energie și electricitate, precum și distribuția
și furnizarea de apă, servicii de agenţie de
transport (expediere) / servicii de agenţie de
transport, transportul prin conducte, operaţiuni
de încărcare-descărcare, servicii de broker de
transport, servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
───────

VIZION security
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.04;
26.11.05
(591) Culori revendicate: rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la alarme
antifurt, alarme antiefractie, alarme antiincendiu,
sisteme de supraveghere video, sisteme de
control al accesului si sisteme de alarma,
servicii de comert cu amanuntul cu privire
la echipamente de securitate și de siguranță,
echipamente pentru controlul accesului fizic,
sisteme electronice de alarmare, sisteme
detectie incendii, echipamente de securitate
și de testare a functionalității acestora, servicii
de import și export, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de asistență în afaceri
privind înființarea și operarea de francize, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, regruparea în beneficiul
tertilor, a diverselor produse in special a

186

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

sistemelelor de supraveghere video, sisteme
de control al accesului, sistemele de alarmă
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a acestor produse.
37. Furnizare de informații privind instalarea
de aparate electrice, furnizarea de informații
în domeniul reparațiilor, înlocuirea bateriilor,
înlocuire de acumulatori, înlocuirea luminilor,
instalare de dispozitive de fixare și accesorii
pentru clădiri folosite ca reședințe, instalare de
dispozitive pentru prevenirea furtului, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
instalare de echipamente audiovizuale, instalare
de echipamente pentru controlul accesului fizic,
instalare de instalații de iluminat, instalare de
linii de transmisie, instalare de plăci de fibră,
instalare de rețele de radio integrate, instalare
de sisteme de comunicații cu radiofrecvență,
instalare de sisteme de iluminat, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, instalare, întreținere și
reparare de aparate de radiodifuziune, instalare
și reparație de ecrane led, instalare și reparații
de aparate electrice, instalarea sistemelor de
televiziune cu circuit închis, instalații și reparații
de antene, întreținere de aparatură electronică,
întreținere și reparare cu privire la controlul
accesului fizic, întreținere și reparare de instalații
de securitate, întreținere și reparații de instalații
de stocare, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de evacuare în caz de incendiu,
întreținere și reparații de sisteme de stingere a
incendiilor, întreținere și reparații de sisteme de
împământare electrică, întreținere și reparații de
drone, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea detectoarelor de incendiu,
furnizare de informații privind întreținerea și
repararea seifurilor, instalare sisteme electronice
de alarmare, instalarea echipamentelor de
securitate și de testare a functionalității
acestora, instalare de alarme, instalare de
alarme antiincendiu, instalare de alarme antifurt,
instalare de aparate de securitate pentru case,
instalare de garnituri pentru încuietori, instalare
de seifuri, instalare de sisteme de avertizare în
caz de inundații, instalare de sisteme de control

al accesului, instalare de sisteme de evacuare
în caz de incendiu, instalare de sisteme de
securitate, instalare de încuietori, instalare de
încuietori fără fir, instalare și reparare de
dispozitive de alarmă anti-incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă antifurt,
instalare, modificare, înlocuire și reparare de
zăvoare, instalare,întreținere și reparare de
alarme antifurt, instalarea de sisteme de detecție
a focului, instalarea sistemelor de securitate,
lăcătușerie (reparații), repararea închizătorilor,
reparații de alarme, reparații de alarme
antiincendiu, întreținere de instalații de alarme
de incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă antiincendiu, întreținere și service
de alarme de securitate, reparații de alarme
antifurt, reparații sau întreținere de alarme de
incendiu, servicii de instalare sisteme antiefracţie
şi antiincendiu, servicii de instalare sisteme
de pază, servicii de instalare şi construcţii
auxiliare pentru sisteme de pază, montare de
sisteme alarmă auto şi pentru imobile, montare
de sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video, instalare şi reparare de
dispozitive de alarmă în caz de furt, servicii
de instalare de alarme, servicii de întreținere
a camerelor blindate, întreținerea și repararea
sistemelor de detectare a incendiilor, montare de
sisteme de stingerea incendiilor, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
recondiționarea utilajelor uzate sau parțial
distruse, reparare de echipamente electrice și
de instalații electrotehnice, reparare și întreținere
de aparate electronice, reparare și întreținere
de aparate multimedia, reparare și întreținere
de panouri de afișare electronice, repararea
camerelor foto, reparații de aparate electronice,
reparații de dispozitive electrice, reparații de
sisteme stereo, reparații sau întreținere de
aparate și instrumente optice, reparații sau
întreținere de echipamente și aparate de
videofrecvență, reparații sau întreținere de
retroproiectoare, servicii consultative privind
instalarea de echipamente audiovizuale, servicii
de informatii referitoare la instalarea si
intretinerea sistemelor de securitate, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de prevenire
a incendiilor, servicii consultative privind
întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, servicii de cablaj electric,
servicii de electricieni, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate. servicii de punerea în
funcțiune a sistemului de securitate, conectarea
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la sistemele integrate de monitorizare conform
legislației reprezintă faza finală în realizarea unui
sistem de securitate și supraveghere. instalarea,
întreținerea și repararea sistemelor de securitate
si supraveghere.
42. Servicii it, cercetare și dezvoltare de
produse, efectuarea de planuri pentru
construcții, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, dezvoltare de componente
hardware pentru operatorii video și audio,
dezvoltare și proiectare de suporturi digitale
pentru sunet și imagine, elaborare de
planuri (construcții), furnizare de informații în
domeniul proiectării de produs, furnizare de
informații în domeniul dezvoltării de produs,
întocmite de rapoarte referitoare la proiectare,
proiectare sisteme electronice de alarmare,
proiectare de hardware pentru conversia datelor
și a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, proiectare de hardware pentru
comprimarea și decomprimarea conținuturilor
multimedia, proiectare de hardware pentru
operatori audio și video, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
proiectare de hardware pentru prelucrarea
și distribuirea conținuturilor media, proiectare
de hardware pentru stocarea și recuperarea
datelor multimedia, proiectare de sisteme
de supraveghere si securitate, proiectare de
sisteme de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare, proiectare de
sisteme electronice, proiectare de sisteme
electrice, proiectare și consultanță în inginerie,
proiectare și dezvoltare de sisteme de
securitate a datelor electronice, proiectare și
inginerie personalizată referitoare la sisteme de
securitate, supraveghere si alarme, proiectare
științifică și tehnologică, realizare de studii
de fezabilitate referitoare la proiecte, servicii
de grafică digitală (servicii de prelucrare a
imaginilor digitale), servicii de proiectare la
comandă, servicii de proiectare și planificare
de echipamente pentru telecomunicații, servicii
de proiectare tehnică asistată de calculator
în domeniul ingineriei, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de proiectare a sistemelor
de securitate si supraveghere, studii de
fezabilitate în materie de proiectare, servicii
științifice și tehnologice, precum și de cercetare
și proiectare în legătură cu sistemele de
securitate si supraveghere, servicii ale inginerilor
și oamenilor de știință care efectuează evaluări,
estimări, cercetări și rapoarte în domeniile
științifice și tehnologice, inclusiv consultanță
tehnologică, proiectare și dezvoltare de sisteme
de securitate si supraveghere, elaborare de

planuri în domeniul supravegherii bunurilor si a
oamenilor, proiectare de sisteme de securitate
si supraveghere, servicii de proiectare legate de
sisteme de securitate si supraveghere, servicii
de proiectare tehnologică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04203

17/06/2022
ALEXANDRU-FLORENTIN DONE,
STR. MASINA DE PAINE NR.3,
BL.2, SC.1, ET.5, AP.16, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

SUMMER DVG
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04208

17/06/2022
S.W.S. INTERNATIONAL SRL,
STR. ELEV STEFANESCU NR.2,
BLOC 462 SCARA1, PARTER,
APARTAMENT 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

SWS International
(531)
(511)
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9. Aparate, instrumente si dispozitive de
cântărire, de măsurare, de control (verificare), de
semnalizare.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
demonstratii cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor prin mediile
de comunicare în scopul comercializării, servicii
de comerț cu amănuntul si cu ridicata privitoare
la aparate, instrumente si dispozitive de
cântărire, de măsurare, de control (verificare), de
semnalizare, si accesorii pentru acestea.
37. Servicii de montări, de instalații si de reparații
a aparatelor de cântărire, de măsurare, de
control, activități de testări și analize tehnice
la aparatele, instrumentele și dispozitivele
de cântărire, de măsurare, de verificare,
de semnalizare, confecționarea (asamblarea)
de aparate, instrumente si dispozitive de
cântărire, de măsurare, de control (verificare), de
semnalizare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04209

17/06/2022
ECO START CEREALS, STR.
BUCIUMULUI NR.83, SC.B, AP.1,
JUD. BACĂU, BACAU, 600370,
BACĂU, ROMANIA

3. Cremă cosmetica pentru mâini, cremă

cosmetică pentru piele, creme pentru față, creme
hidratante, creme pentru corp, creme de zi,
creme
anti-îmbătrânire,
creme
pentru
demachiere, creme hidratante pentru corp,
creme de noapte (cosmetice), creme pentru
bronzarea pielii, creme de protecție solară
(cosmetice), creme cosmetice de mâini, ulei
pentru corp de uz cosmetic, uleiuri pentru corp și
pentru față,
terpene (uleiuri esențiale).
34. Arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru utilizare în țigări electronice, seturi
pentru fumători de țigări electronice, cartușe
cu reîncărcare pentru țigările electronice, lichid
pentru țigări electronice (lichid electronic)
compus din arome sub formă lichidă pentru
reumplerea cartușelor de țigări electronice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04214

(740)

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Familia Safir din 1945
Felul de a fi bun. De
7 decenii, 4 generații
(511)

MA
(531)
(591)
(511)

17/06/2022
SAFIR, STR. PODUL INALT, NR.
2, CORP CLADIRE C1, ETAJ 1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.11; 27.05.15
Culori revendicate: auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
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carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de

oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
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carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenţii
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si

preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente si bauturi.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, servicii oferite de ferme
agricole.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04215

(740)

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

17/06/2022
GEORGIANA TESCU, STR. CALEA
FLOREASCA, NR. 74, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Skinovation
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
organizarea de seminarii educative, realizarea
de seminarii, organizarea și conducerea de
seminarii, desfășurare de seminarii de instruire
pentru clienți, seminarii educative în materie

191

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

de terapii de înfrumusețare, organizarea de
seminare, organizare de ateliere și seminare,
organizarea de cursuri de cosmetică, furnizare
de cursuri de pregătire, oferte de cursuri de
instruire, organizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, realizare și coordonare de cursuri
de formare, servicii de școli de frumusețe,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, servicii de instruire oferite de școlile
de frumusețe.
44. Servicii de epilare, servicii de epilare
cu laser, servicii de epilare corporală cu
ceară pentru persoane, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, tratamente
pentru controlul greutății, tratamente cosmetice
pentru păr, tratamente terapeutice pentru față,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, aplicarea
produselor cosmetice pe față, electroliză
efectuată în scopuri cosmetice, consiliere
cu privire la produse cosmetice, aplicare
de produse cosmetice pe corp, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
consultanță în nutriție, consultanță legată de
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în materie de frumusețe, consultanță cu privire
la frumusețe, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii personale de epilare, servicii
oferte de saloane de frumusețe, furnizare de
informații în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, analiză cosmetică, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, saloane de
bronzare, saloane de coafură, servicii oferite de
saloane de îngrijire a pielii, îngrijire cosmetică
pentru persoane, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă și frumusețe, îngrijiri de igienă
pentru oameni, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratare a celulitei, tratament cosmetic,
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
tratament cosmetic cu laser pentru piele, servicii
de pedichiură, servicii de manichiură și de
pedichiură.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04216

17/06/2022
SPLENDID DEVELOPMENT SRL,
BLD. SOCOLA, NR. 206A-208,
SPATIILE S1+S2+S3+S4, ETAJ
7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700268, IAȘI,
ROMANIA

Contrack
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicație software, descărcabilă, pentru
servicii de cloud computing.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

cu ridicata pentru materiale de construcţii
(nemetalice), servicii de comerţ online.
37. Servicii de construcţii, constructii de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,
servicii de reparaţii (restaurarea de clădiri).
40. Tratarea materialelor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
aceste servicii, proiectarea constructiilor, servicii
de arhitectură, proiectare industrială, servicii de
laborator.

M 2022 04218

17/06/2022
FERROBETON ROMANIA SRL,
STR NEAGOE BASARAB, SAT
NEGOIESTI, NR 4, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA BRAZI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

───────

(540)

FERROBETON

(210)
(151)
(732)

M 2022 04220

(740)

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

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.04;
29.01.08; 26.04.01
(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică.
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, construcţii
nemetalice
transportabile,
monumente,
nemetalice, umbrare (structuri), nemetalice,
grinzi nemetalice / traverse nemetalice,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, plăci
de ciment, stâlpi din ciment, elemente de
construcţie din beton, parapete de protecţie,
nemetalice, pentru drumuri, cadre, nemetalice,
pentru construcţii, grinzi, nemetalice, buiandrugi,
nemetalici, paravane, nemetalice, platforme,
prefabricate, nemetalice, stâlpi, nemetalici,
materiale de armare, nemetalice, pentru
construcţii.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comercializare

17/06/2022
BERS NOVA S.R.L., SAT
SÂNTION, NR. 1/J ZONA
INDUSTRIALĂ, PARC INDUSTRIAL
BORȘ, COMUNA BORȘ, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VULTURAR BERE
DE ORADEA MARE
(591)
(511)

Culori revendicate:rosu, albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere blondă, bere brună, bere saison,
bere bock, bere și produse de bere, bere fără
alcool, bere din malț, must de bere, bere de
grâu, înlocuitor de bere, bere fără gluten, bere
neagră englezească (porter), bere îmbogățită cu
minerale, bere ipa, bere din extract de rădăcini,
bere cu aromă de cafea, bere cu conținut caloric
scăzut, coctailuri pe bază de bere, băuturi pe
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bază de bere, bere neagră, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), bere de ghimbir.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04221

17/06/2022
TITLURI QUALITY SRL, SOS
FABRICA DE GLUCOZA, NR 21,
PARTER; SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020331, ROMANIA

TRANCAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 16.01.25; 26.04.02;
29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate: roșu (HEX#ff0000),
alb (HEX#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative
descărcabile,
clipuri
care
conțin
înregistrări
muzicale,
clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
înregistrări video descărcabile, materiale video
muzicale pre-înregistrate, medii descărcabile,
podcast-uri descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, transmisii
video, videoclipuri din filme pre-înregistrate.

16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,

insigne de hârtie, bannere din hârtie, cataloage,
fluturași publicitari, reviste (publicații periodice),
ziare, broșuri, fotografii (tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio
și de televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, prezentare de produse
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și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, închiriere de orice tip de materiale
publicitare sau de prezentare comercială, servicii
publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, publicitate și marketing,
informații de marketing, marketing pe internet,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, publicitate
online, publicitate și reclamă.
38. Difuzare de programe prin internet, servicii
de difuzare pe pagini web, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de
material audio și video pe internet, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmisie de podcasturi,
transmisie de informații online, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la conținut
multimedia online, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale.
41. Servicii de divertisment, divertisment pe
internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
publicare online de ziare electronice, producție
de emisiuni de televiziune, producție de
programe de televiziune, producție de programe
educative de televiziune, producții de film,
televiziune și radio, producție de programe
de divertisment pentru televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, producție
de înregistrări audiovizuale, organizarea de
concursuri televizate, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04222

17/06/2022
AVEM PIZZERIE SRL, SOS.
BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 14-22,
BL. XIII/2, SC. C, AP 27, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI , 031693,
ROMANIA

PIZZA DRĂGUȘ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 06.01.02;
06.01.04; 01.03.06; 26.01.03; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
362C), verde deschis (Pantone 360C),
rosu (Pantone 485C), galben (Pantone
101C), negru (Pantone 426C), verde
inchis (Pantone 5747C), alb (Pantone
000C), negru (Pantone 426C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), pizza, pizza proaspătă, pizza
(preparată), blaturi de pizza, blat de pizza, sosuri
pentru pizza, aluat pentru pizza, amestecuri de
pizza, pizza împăturită (calzone), făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, pizza fără
gluten, crusta de pizza, amestec pentru aluat
de pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor
de pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, amestecuri de
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patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, produse de patiserie proaspete,
pateuri (produse de patiserie), produse de
patiserie vieneză, deserturi preparate (produse
de patiserie), produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse din patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie din făină de
cartofi, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie umplute cu
fructe, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie daneze din foitaj,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite), băuturi
frapate, băuturi din cafea, gustări din tortilla,
gustări din porumb, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări pe bază de grâu, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate din
musli, gustări pe bază de orez, gustări pe bază
de cereale, gustări care constau în principal
din pâine, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate pe bază de cereale, gustări rapide
preparate din grâu integral, gustări pe bază
de multicereale, gustări alimentare fabricate din
porumb sub formă expandată, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, gustări din porumb expandat cu gust
de brânză, produse pentru gustări preparate
din făină de soia, gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format
prin extruziune, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, sosuri pentru gustări,
gustări de tip tort de fructe, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), gustări
preparate conținând în principal paste, gustări
rapide preparate din porumb, cafea, ceai, cacao
si inlocuitori ai acestora, orez, paste şi tăiţei,

pizza pe vatra, pizza pe vatra cu lemne, pizza pe
vatra de lemne, pizza in cuptor cu lemne, pizza
in cuptor de lemne, blat crocant, blat de pizza
crocant pizza preparată, desert facut in casa.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing şi promovare.,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, management
de restaurant pentru terți, administrare a
afacerilor pentru restaurante, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul exploatării
restaurantelor, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, difuzare de materiale publicitare
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrana si bauturi, servicii de
catering, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering hotelier , servicii de catering în
exterior, servicii de catering mobil, servicii
de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei spaniole, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru cantinele firmelor, servicii de catering
pentru spații specialamenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei europene,
servicii de catering pentru spitale, cazare
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temporară, rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de restaurante fast-food, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
restaurant cu servire la pachet, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii contractuale de alimentație,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări
de restaurante, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, servirea de
băuturi în microberării, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internetcafe, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
de băuturi), furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii în domeniul gustărilor.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04223

17/06/2022
DĂSCĂLESCU & CO, STR.
MARCUS AURELUI NR. 8, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GHEORGHE ȘINCAI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DĂSCĂLESCU & CO SPRL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.01
(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță în management și afaceri.
45. Servicii juridice.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

publicații electronice,
educaționale.

M 2022 04226

19/06/2022
ALEXANDRU RADUCANU, ȘOS.
COLENTINA NR.16, BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

culturale

și

───────

KEYPI API SRL, STR. ELOCINȚEI NR.
8, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(540)

M 2022 04228

20/06/2022
SĂLĂGEAN ALIN, STR.
STELELOR NR. 6, AP. 20, JUD.
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

AWA AGENCY

RA
(531)

activități

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, servicii de cursuri,
workshopuri sau traininguri online sau offline,
elaborare si publicare de cărți si cursuri
educative, de dezvoltare, de spiritualitate și de
instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și spiritualității, furnizarea
de informații în materie de educație spirituală,
organizarea de cursuri pentru pregătirea
examenelor, elaborare de cursuri de instruire
și de examene, organizarea și coordonarea
de evenimente în scop educativ, spiritual
și recreațional, programe audio/video online,
productie video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online
sau offline, organizarea de webinarii, furnizarea
de programe TV, nedescarcabile, prin servicii
de transmitere video la cerere (video on
demand), organizare si sustinere de evenimente,
conferinte, cursuri, webinarii, seminarii, ateliere,
workshopuri, simpozioane online sau în spații
publice organizate, servicii oferite de biblioteca
electronica, publicarea online a revistelor,
ziarelor, cursurilor, articolelor, ghidurilor, cărților
si jurnalelor electronice, furnizare online de

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de manifestări cultural sociale,
sportive, de divertisment și educative, educație,
instruire, divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04229

20/06/2022
BADETOIU DANIELA, STR.
PESCARULUI NR. 9, BL. M11,
SC. 1, AP. 41, ET. 7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022164, ROMANIA

BRUZZI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Deserturi pe bază de lapte, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi reci din
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produse lactate, deserturi din iaurt, deserturi pe
bază de lapte artificial.
32. Siropuri pentru limonadă, smoothies,
smoothies conținând cereale și ovăz, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04230

20/06/2022
BADETOIU DANIELA, STR.
PESCARULUI NR. 9, BL. M11,
SC. 1, AP. 41, ET. 7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022164, ROMANIA

IAURT LEGENDAR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Iaurt, iaurturi cremoase, iaurturi aromate,
iaurt de băut, iaurt de soia, deserturi din iaurt,
băuturi facute din iaurt, skyr (iaurt tipic islandez),
iaurt preparat din lapte de capră, iaurt cu
conținut scăzut de grăsimi, iaurturi cu gust de
fructe, băuturi pe bază de iaurt, preparate pentru
fabricarea iaurtului, iaurturi de băut.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04232

(740)

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

20/06/2022
LABUTE FERICITE SPA SRL,
STR. SMARANDA BRĂESCU
NR.20L, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lăbuțe Fericite
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,

regruparea în avantajul terţilor a produselor
de pet-hrană animale, accesorii pentru
animale, preparate pentru îngrijirea animalelor,
deodorante pentru animale de companie,
sampoane pentru animalele de casă,
produse pentru improspatărea respiraţiei (pentru
animale), produse pentru îndepărtarea mirosului
de animale, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie, cosmetice
pentru animale, produse farmaceutice şi de
uz veterinar, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea daunătorilor, fungicide, ierbicide,
coliere antiparazitare pentru animale, zgărzi
antipurici pentru animale, prafuri antipurici pentru
animale, suplimente alimentare pentru animale,
produse pentru spălarea animalelor, covoraşe
educaţionale pentru animale de companie,
scutece absorbante din celuloză pentru animale
de companie, ciment pentru copitele animalelor,
grajduri (structuri) metalice pentru animale,
cuşti metalice pentru animale, clopoţei pentru
animale, plăcuțe de identificare pentru animale,
unelte şi scule (acţionate manual), aparate de
ras, maşini de tuns pentru animale (unelte de
mână), foarfece electric de tuns pentru animale
(instrument manual), aparate de tuns animale
(unelte manuale), pile electrice pentru unghiile
animalelor, clești pentru unghii, acționați manual,
pentru animale de companie, distribuitoare de
medicamente pentru animale de companie,
articole de îmbrăcăminte terapeutice pentru
animale, roți pentru animale de companie
(dispozitive pentru mobilitate), pieptene de
păduchi pentru animale de companie, materiale
textile de protecție radiologică utilizate în tratarea
terapeutică a animalelor, covorase pentru
animale, paturi şi cuverturi pentru animale,
lese de animale, îmbrăcăminte pentru animale,
articole de şelărie, bice, hamuri pentru animale,
zgărzi pentru animale, cutii de cuibare pentru
animale, cotete pentru animale de companie,
căsuţe pentru animale de companie, adăposturi
şi paturi pentru animale, culcuşuri pentru
animale de companie, perne pentru animale de
companie, paturi pentru animale de companie,
cutii pentru animalele de companie, cuşti pentru
animale de companie (din lemn), litiere pentru
animale, perii pentru animale de companie,
terarii de apartament (pentru animale), lopăţele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acţiona singure, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, cuşti pentru
animalele de companie, pieptani pentru animale,
tăvi de necesităţi pentru animale de casă, textile
și înlocuitori de textile, pături pentru animale de
companie, jocuri, jucării, articole de gimnastică
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şi sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun, jucării pentru animale,
produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
animale vii, fructe şi legume proaspete, seminţe,
plante şi flori naturale, mâncare pentru animale,
malţ, materiale pentru culcusul animalelor, litieră
pentru custile de animale, nisip aromat pentru
animale de companie (litiera), scoarţă de copac
utilizată ca litieră pentru animale, argilă smectica
pentru utilizare ca litiera pentru animale, hârtie cu
nisip pentru animale de companie (litieră), hârtie
sablata pentru animale de companie (taviţă
de necesităţi), (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau online de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata, servicii de comerţ electronic.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, dresarea de animale,
organizarea de expoziţii de animale, formare
pentru cosmeticieni de animale referitoare la
îngrijirea estetică a animalelor, instruire în
îngrijirea animalelor de companie, pregătire
pentru stiliștii care se ocupă de animale,
furnizare de zone de recreere sub formă de zone
de joacă pentru animale de companie.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii de
pensiuni pentru animale de companie, servicii de
îngrijire pe timpul zilei a animalelor de companie.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru animale, servicii de coafură
canină, servicii oferite de saloane de îngrijire
pentru animale de companie, servicii prestate
de saloane de frumuseţe pentru animale de
companie, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea animalelor de companie, îngrijirea
animalelor, creşterea, curăţarea şi perierea
animalelor, toaleta animalelor, întreţinerea
animalelor de casă, asistenţă veterinară.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04235

20/06/2022
KIKLAB SOLUTIONS SRL, STR.
GLORIEI NR. 5, BL. 323A, SC. B,
AP. 18, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

medatlas
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.05; 24.17.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04238

(740)

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

20/06/2022
BLACKBULL COM RO BUSINESS
SRL, SOS. PANTELIMON
NR.111, BL.400C, SC.1, ETAJ 7,
AP.91, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BlackBull Com Ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice

refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare pentru construcții (metal -), ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru țevi,
cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje din
metale pentru tubulatură, tije filetate din metal,
bare filetate din metal, inele metalice, inele
metalice de fixare (coliere), șuruburi cu cap
inelar, platforme de lucru din metal (schelărie),
platforme mobile pentru lucrul la înălțime
(eșafodaje de schelărie), schele turn din metal,
schele de siguranță din metal, schelete din metal
pentru tavane, structuri de schelete din metal,
schelete din metal pentru camere, cadre pentru
schele prefabricate din aluminiu.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte impermeabilă,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte pentru
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femei, îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru
nou născuți, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, curele din piele (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte pentru schi,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru alergare,
încălțăminte de stradă, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru munte, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte pentru bebeluși,
încălțăminte pentru copii.
35. Servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu scări și schele
metalice, legături metalice pentru schele,
platforme metalice pentru schele, scări
metalice folosite la schele, rampe metalice
destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru

construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru
țevi, cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje
din metale pentru tubulatură, tije filetate din
metal, bare filetate din metal, inele metalice,
inele metalice de fixare (coliere), șuruburi
cu cap inelar, platforme de lucru din metal
(schelărie), platforme mobile pentru lucrul la
înălțime (eșafodaje de schelărie), schele turn
din metal, schele de siguranță din metal,
schelete din metal pentru tavane, structuri de
schelete din metal, schelete din metal pentru
camere, cadre pentru schele prefabricate din
aluminiu, publicitate, inclusiv publicitatea online
pentru scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
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metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru țevi,
cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje din
metale pentru tubulatură, tije filetate din metal,
bare filetate din metal, inele metalice, inele
metalice de fixare (coliere), șuruburi cu cap
inelar, platforme de lucru din metal (schelărie),
platforme mobile pentru lucrul la înălțime
(eșafodaje de schelărie), schele turn din metal,

schele de siguranță din metal, schelete din metal
pentru tavane, structuri de schelete din metal,
schelete din metal pentru camere, cadre pentru
schele prefabricate din aluminiu, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comert cu amanuntul in legatura cu
scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
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construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice)
sub formă de plăci, canale metalice de fum
destinate utilizării în construcții, componente
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
plăci de construcții (metalice) cu proprietăți
de izolare, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, construcții
cu fațadă termoizolantă cu pereți dubli (de
metal), stâlpi (popi) din oțel, bolțuri metalice de
ancoraj, toarte de ancoraje metalice, cuplaje
(ansambluri) metalice pentru conducte, cuplaje
din metal pentru țevi, cuplaje pentru conducte
metalice, cuplaje din metale pentru tubulatură,
tije filetate din metal, bare filetate din metal,
inele metalice, inele metalice de fixare (coliere),
șuruburi cu cap inelar, platforme de lucru
din metal (schelărie), platforme mobile pentru
lucrul la înălțime (eșafodaje de schelărie),
schele turn din metal, schele de siguranță
din metal, schelete din metal pentru tavane,
structuri de schelete din metal, schelete din
metal pentru camere, cadre pentru schele
prefabricate din aluminiu, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
marketing, publicitate şi promovare in legatura
cu scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,

cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru
țevi, cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje
din metale pentru tubulatură, tije filetate din
metal, bare filetate din metal, inele metalice,
inele metalice de fixare (coliere), șuruburi
cu cap inelar, platforme de lucru din metal
(schelărie), platforme mobile pentru lucrul la
înălțime (eșafodaje de schelărie), schele turn din
metal, schele de siguranță din metal, schelete
din metal pentru tavane, structuri de schelete
din metal, schelete din metal pentru camere,
cadre pentru schele prefabricate din aluminiu,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță in legatura cu
echipamente pentru constructii, schele metalice,
cofraje metalice, consumabile si accesorii in
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constructii, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic in legatura
cu scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,

materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru
țevi, cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje
din metale pentru tubulatură, tije filetate din
metal, bare filetate din metal, inele metalice,
inele metalice de fixare (coliere), șuruburi
cu cap inelar, platforme de lucru din metal
(schelărie), platforme mobile pentru lucrul la
înălțime (eșafodaje de schelărie), schele turn
din metal, schele de siguranță din metal,
schelete din metal pentru tavane, structuri de
schelete din metal, schelete din metal pentru
camere, cadre pentru schele prefabricate din
aluminiu, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata in legatura cu scări
și schele metalice, legături metalice pentru
schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
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pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru
țevi, cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje
din metale pentru tubulatură, tije filetate din
metal, bare filetate din metal, inele metalice,
inele metalice de fixare (coliere), șuruburi
cu cap inelar, platforme de lucru din metal
(schelărie), platforme mobile pentru lucrul la
înălțime (eșafodaje de schelărie), schele turn
din metal, schele de siguranță din metal,
schelete din metal pentru tavane, structuri
de schelete din metal, schelete din metal
pentru camere, cadre pentru schele prefabricate
din aluminiu, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în legatura
cu scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice

prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
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ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru
țevi, cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje
din metale pentru tubulatură, tije filetate din
metal, bare filetate din metal, inele metalice,
inele metalice de fixare (coliere), șuruburi
cu cap inelar, platforme de lucru din metal
(schelărie), platforme mobile pentru lucrul la
înălțime (eșafodaje de schelărie), schele turn din
metal, schele de siguranță din metal, schelete
din metal pentru tavane, structuri de schelete
din metal, schelete din metal pentru camere,
cadre pentru schele prefabricate din aluminiu,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru

construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru
țevi, cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje
din metale pentru tubulatură, tije filetate din
metal, bare filetate din metal, inele metalice,
inele metalice de fixare (coliere), șuruburi
cu cap inelar, platforme de lucru din metal
(schelărie), platforme mobile pentru lucrul la
înălțime (eșafodaje de schelărie), schele turn din
metal, schele de siguranță din metal, schelete
din metal pentru tavane, structuri de schelete
din metal, schelete din metal pentru camere,
cadre pentru schele prefabricate din aluminiu,
servicii de intermediere comercială in legatura
cu scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,

207

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice)
sub formă de plăci, canale metalice de fum
destinate utilizării în construcții, componente
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
plăci de construcții (metalice) cu proprietăți
de izolare, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, construcții
cu fațadă termoizolantă cu pereți dubli (de
metal), stâlpi (popi) din oțel, bolțuri metalice de
ancoraj, toarte de ancoraje metalice, cuplaje
(ansambluri) metalice pentru conducte, cuplaje
din metal pentru țevi, cuplaje pentru conducte
metalice, cuplaje din metale pentru tubulatură,
tije filetate din metal, bare filetate din metal,
inele metalice, inele metalice de fixare (coliere),
șuruburi cu cap inelar, platforme de lucru
din metal (schelărie), platforme mobile pentru
lucrul la înălțime (eșafodaje de schelărie),
schele turn din metal, schele de siguranță
din metal, schelete din metal pentru tavane,
structuri de schelete din metal, schelete din
metal pentru camere, cadre pentru schele

prefabricate din aluminiu, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
echipamente pentru constructii, schele metalice,
cofraje metalice, consumabile si accesorii in
constructii, servicii de import-export in legatura
cu scări și schele metalice, legături metalice
pentru schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități
modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
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(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru țevi,
cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje din
metale pentru tubulatură, tije filetate din metal,
bare filetate din metal, inele metalice, inele
metalice de fixare (coliere), șuruburi cu cap
inelar, platforme de lucru din metal (schelărie),
platforme mobile pentru lucrul la înălțime
(eșafodaje de schelărie), schele turn din metal,
schele de siguranță din metal, schelete din metal
pentru tavane, structuri de schelete din metal,
schelete din metal pentru camere, cadre pentru
schele prefabricate din aluminiu, organizare de
evenimente, în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare pentru vânzarea de scări și
schele metalice, legături metalice pentru
schele, platforme metalice pentru schele,
scări metalice folosite la schele, rampe
metalice destinate utilizării cu schele, dispozitive
metalice pentru schele, cofraje metalice,
cofraje metalice pentru beton, construcții
metalice, console metalice (construcții), dolii
metalice (construcții), construcții metalice
prefabricate, feronerie pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), materiale
metalice pentru construcții, structuri metalice
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, unelte metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, rame metalice
pentru construcții, grinzi (metalice) pentru
construcții, grinzi de construcții (metalice),
lonjeroane metalice pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, construcții cu
structuri metalice, garnituri metalice pentru
construcții, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice utilizate în construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, frize (elemente
metalice pentru construcții), dolii din metal pentru
construcții, feronerie din metal pentru construcții,
cadre de oțel pentru construcții, elemente de
construcții prefabricate metalice, componente
metalice prefabricate pentru construcții, unități

modulare metalice pentru construcții, ancore
metalice utilizate în construcții, foi de oțel
pentru construcții, articole metalice folosite
în construcții, componente prefabricate pentru
construcții (metal), fontă pentru utilizare în
construcții, muluri din metal pentru construcții,
panouri metalice izolante pentru construcții,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
elemente prefabricate din metal pentru
construcții, piese turnate din metal pentru
construcții, panouri (rame metalice) folosite în
construcții, dale metalice de pardoseală pentru
construcții, cadre structurale din metal pentru
construcții, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), materiale metalice pentru
edificare și construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, unități de construcții
modulare transportabile din metal, materiale
de întărire din metal pentru construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) metalice, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcții (metalice) sub
formă de plăci, canale metalice de fum destinate
utilizării în construcții, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, plăci de construcții
(metalice) cu proprietăți de izolare, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă
cu pereți dubli (de metal), stâlpi (popi) din
oțel, bolțuri metalice de ancoraj, toarte de
ancoraje metalice, cuplaje (ansambluri) metalice
pentru conducte, cuplaje din metal pentru țevi,
cuplaje pentru conducte metalice, cuplaje din
metale pentru tubulatură, tije filetate din metal,
bare filetate din metal, inele metalice, inele
metalice de fixare (coliere), șuruburi cu cap
inelar, platforme de lucru din metal (schelărie),
platforme mobile pentru lucrul la înălțime
(eșafodaje de schelărie), schele turn din metal,
schele de siguranță din metal, schelete din metal
pentru tavane, structuri de schelete din metal,
schelete din metal pentru camere, cadre pentru
schele prefabricate din aluminiu (exceptand
transportul lor), consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
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cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media socială, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de cercetare cu privire
la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, promovare vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale.
37. Executare de cofraje pentru construcții
civile, construcții civile, servicii de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, informații
în domeniul construcțiilor, supraveghere
a lucrărilor de construcții, informații în
materie de construcții, curățarea terenurilor
pentru construcții, nivelarea terenurilor pentru
construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
lucrări de construcții de inginerie civilă, montare
(instalare) de șarpante pentru construcții, servicii
de construcții de structuri temporare, instalare de
elemente prefabricate pentru construcții, ridicare
de construcții structurale din oțel, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, reparări de
schele, montări de schele, închirieri de schele,
demontarea de schele, închiriere de planșe
pentru schele, închirieri de platforme și schele,
închirieri de capre de schele, servicii de instalare
a schelelor de construcție, închirieri de schele
pentru construcție și de platforme de lucru și
pentru construcție, reparații și întreținere de
schele pentru construcție, platforme de lucru și
pentru construcție.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04239

20/06/2022
CASIMA SERV SRL, STRADA
DEALUL SPIREI NR.11/27,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500019, BRAȘOV, ROMANIA

MENSHOP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Administrarea,
organizarea
și
managementul afacerilor.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04240

(740)

SC CONSTANTIN GHITA OFFICE
S.R.L, B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC.B, AP.2, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

20/06/2022
SC TRIAMED SRL, SAT ULIUC,
NR.262 C, JUDETUL TIMIS,
SACOSU TURCESC, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

M 2022 04241

20/06/2022
ASOCIATIA ASISTENTEI
RUTIERE DIN ROMANIA (A-CAR
ROMANIA), STR. PRINCIPALA
NR.251, JUDETUL SATU MARE,
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

TRIAMED
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice și de uz veterinar,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
35. Servicii de agenții de import-export,
publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

A-CAR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.18;
26.11.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de asigurare.
39. Servicii de tractare vehicule, tractare de
vehicule, servicii de asistență rutieră (transport).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)
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20/06/2022
COMUNITATEA EMAGICIENILOR
SRL, STR. PROGRESULUI, NR.8,
JUDETUL BRASOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA
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(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04243

(740)

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

E magicienii Magicieni Online
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.02; 26.11.06;
26.11.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Orgganizarea de cursuri de formare,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de cursuri, cursuri de pregătire
în domeniul managementului, organizarea de
cursuri de instruire în software de calculator,
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
informaticii, coordonare de cursuri cu privire
la administrarea afacerilor, orgaanizarea de
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, instruire în operarea
sistemelor software, servicii de formare în
domeniul utilizării software-lui de calculator,
productie de podcasturi, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi.

20/06/2022
CASTEL VINUM S.R.L., COMUNA
MICA, NR. 243, JUD. MURES, SAT
MICA, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ARGILLA 1682
SCB VILLA VINEA

───────
(531)

Clasificare Viena:
20.05.15; 03.01.02; 24.09.05; 26.01.17;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04244

(210)
(151)
(732)

M 2022 04245

(740)

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

(740)

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

20/06/2022
CASTEL VINUM S.R.L., COMUNA
MICA, NR. 243, JUD. MUREȘ, SAT
MICA, MUREȘ, ROMANIA

(540)

20/06/2022
CASTEL VINUM S.R.L., COMUNA
MICA, NR. 243, JUD. MURES, SAT
MICA, MUREȘ, ROMANIA

(540)

CUVEE CELEST 1682
SCB VILLA VINEA
EXCELLENCE OF TARNAVE

CONTESSA 1682
SCB VILLA VINEA
(531)

Clasificare Viena:
20.05.15; 03.01.02; 24.09.05; 26.01.17;
07.01.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri

(531)

Clasificare Viena:
20.05.15; 03.01.02; 24.09.05; 26.01.17;
26.11.13; 07.01.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri spumante cu denumire de origine
controlată TARNAVE-TARNĂVENI.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04246

20/06/2022
ASOCIATIA ASISTENTEI
RUTIERE DIN ROMANIA (A-CAR
ROMANIA), STR. PRINCIPALA
251, JUD. MARAMURES, SATU
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04247

(740)

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

20/06/2022
CASTEL VINUM S.R.L., COMUNA
MICA, NR. 243, JUD. MURES, SAT
MICA, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ACAR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, rosu (HEX
#c90000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de asigurare
39. Servicii de tractare vehicule, tractare de
vehicule, servicii de asistență rutieră (transport)
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
───────

DIAMANT 1682
SCB VILLA VINEA
(531)

Clasificare Viena:
20.05.15; 03.01.02; 24.09.05; 26.01.17;
27.05.01; 27.05.24; 07.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04248

(210)
(151)
(732)

M 2022 04249

(740)

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

(740)

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

20/06/2022
CASTEL VINUM S.R.L., COMUNA
MICA, NR. 243, JUD. MURES, SAT
MICA, MUREȘ, ROMANIA

(540)

20/06/2022
CASTEL VINUM S.R.L., COMUNA
MICA, NR. 243, JUD. MURES, SAT
MICA, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ROSE CELEST 1682
SCB VILLA VINEA
EXCELLENCE OF TARNAVE
(531)

RUBIN 1682 SCB VILLA VINEA
(531)

Clasificare Viena:
20.05.15; 03.01.02; 24.09.05; 26.01.16;
26.11.13; 07.01.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri spumante, cu denumire de origine
controlată TÂRNAVE - TÂRNĂVENI.

Clasificare Viena:
20.05.15; 03.01.02; 24.09.05; 26.01.16;
26.11.13; 07.01.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04250

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

20/06/2022
CASTEL VINUM S.R.L., SAT
MICA, NR. 243, JUDEȚ MUREȘ,
COMUNA MICA, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

M 2022 04252

20/06/2022
COSMIN CONSTANTIN COMSA,
STRADA NEGOIU, JUDEȚ
BRAȘOV, FAGĂRAȘ, 505200,
ROMANIA

Constantin Capital
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii imobiliare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, colectarea de fonduri
și sponsorizare, servicii de evaluare, asigurări,
servicii de asigurare, servicii de depunere în
casete valorice.
───────

(210)
(151)
(732)

SMARALD 1682
SCB VILLA VINEA

(540)

Clasificare Viena:
26.11.05; 26.11.13; 07.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19; 03.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
───────

20/06/2022
COSMIN CONSTANTIN COMSA,
STRADA NEGOIU, JUDEȚ
BRAȘOV, FAGARAȘ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

RoAntreprenor
(511)

(531)

M 2022 04253

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Servicii de evaluare, colectarea de fonduri
și sponsorizare, asigurări, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară, servicii imobiliare,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
de depunere în casete valorice, servicii de
asigurare.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
216

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

35. Servicii

de publicitate,
promovare.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii it.

marketing

și

───────

M 2022 04257

21/06/2022
SASOR BRAND SRL, STRADA
LUMINII, NR. 16, AP.26, JUDEȚ
IAȘI, VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04259

21/06/2022
MEDILOGIC CHEMICAL CENTER
SRL, BULEVARDUL DECEBAL
14, BL S6, SC 2, AP. 32, ET
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SWIMBOBO
(511)

SASOR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.01
(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.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04260

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04258

21/06/2022
SC MEDIA GENIUS SRL, STR.
VICTORIEI, NR 2, AP 20, JUDEȚ
CLUJ, GHERLA, 405300, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GHERLA INFO TOT
CE MIȘCĂ ÎN ORAȘ
(511)

21/06/2022
CREATIVE LIGHTNING S.R.L.,
SAT VALEA VOIEVOZILOR, STR.
LIVADA CU PRUNI, NR. 48, JUDEȚ
DÂMBOVIȚA, COMUNA RĂZVAD,
137397, DAMBOVIȚA, ROMANIA

GBC GROUP
Designing the Future

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.05;
29.01.02; 29.01.08; 29.01.04
(591) Culori revendicate: galben
(HEX#e7bf22), galben
deschis(HEX#fbe35f), albastru
(HEX#18134d), negru (HEX#0e0e0e),
galben inchis (HEX#ebbf30)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Celule fotovoltaice, aparate și instrumente
pentru acumularea, conducerea, transformarea,
reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04263

(740)

CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA, NR. 37E, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

21/06/2022
QUANTUM RENTA PLUS S.R.L.,
STR. PAVEL CEAMUR, NR.16,
CORPUL C5, BIROUL NR. 1,
POPEȘTI LEORDENI, 77160,
ILFOV, ROMANIA

creditului, servicii de consultanță referitoare la
asigurări, furnizare de informații în domeniul
asigurărilor, estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), asigurare împotriva
pierderii documentelor, subscriere de asigurări
medicale, servicii de consiliere referitoare
la asigurări de viață, agenții de asigurări
de viață, subscriere de asigurări maritime,
ajustarea creanțelor de asigurări, altele decât
cele de viață, servicii privind subscrieri de
polițe de asigurare pentru accidente personale,
soluționarea cererilor de despăgubire în
domeniul asigurărilor, altele decât cele de
viață, garanție bancară ipotecară, servicii de
consiliere financiară cu privire la asigurările
de viață, subscriere de polițe de asigurări
privind transportul, furnizare de informații privind
subscrierea de asigurări de viață, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări de sănătate,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări de
călătorie, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de vehicule, servicii de consultanță
și curtaj în asigurări pentru locuințe, servicii
de consultanță și curtaj în asigurări contra
accidentelor, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de viață, asigurare pentru protecția
achiziției la produsele cumpărate utilizând
carduri de credit, servicii financiare referitoare
la asigurarea și vânzarea titlurilor de gaj.,
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor.
───────

(540)

ADAS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de asigurare, asigurare de sănătate,
asigurări pentru domeniul aviatic, asigurări
pentru birouri, asigurări de viață, asigurări pentru
clădiri, asigurări în caz de incendiu, garanții
de asigurări, asigurare contra accidentelor,
subscriere de asigurări, nu de viață, consultanță
în domeniul asigurărilor, informații în domeniul
asigurărilor, asigurări pentru întreprinderi,
asigurări private de sănătate, asigurări de
răspundere civilă profesională, asigurări de
răspundere civilă, servicii financiare privind
asigurarea, asigurare privind bunurile personale,
servicii de planificare privind asigurările de
viață, subscrierea asigurărilor de sănătate,
servicii pentru încheieri de asigurări comerciale,
asigurare pentru cheltuieli juridice, subscriere
de asigurare de accidente, servicii de asigurări
în domeniul proprietăților imobiliare, asigurare
pentru garaje, asigurare împotriva pierderii
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04264

21/06/2022
THE E-LEARNING COMPANY
SA, STR. NICOLAE IORGA NR. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 700000,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04268

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

21/06/2022
PANEMAR MORARIT ȘI
PANIFICATIE SRL, STR.
TÎRNAVELOR NR. 28, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

docentix
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: vișiniu, roz închis,
roz deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT.
───────

(531)

Clasificare Viena:
02.09.15; 05.07.02; 29.01.02; 29.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate (distribuitoare automate), automate
cu sistem de refrigerare, distribuitoare automate
(acționate cu fise), distribuitoare automate
(acționate cu monede), aparate de distribuire
automată de alimente si băuturi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
pâine: baghete, franzele, chifle de pâine,
chifle, minichifle, covrigi, batoane, firimituri,
produse rezultate din măcinare, preparate
pe bază de cereale, gustări pe bază de
cereale, gustări pe bază de orez, alimente
pe bază de ovăz, sandwich-uri, sosuri pentru
salate, produse de patiserie, rulouri, cornuri,
comulețe, croissant-uri, cuib de viespe, chec,
cozonac, cozonac nemțesc, baigli, saleuri,
covrigei fragezi, covrigi polonezi, foietaje, pateuri
cu brânză, prăjitură cu brânză, prăjiturele cu
orez, turte de orez, brânzoaică, specialități cu
susan, cu mușii, cu cașcaval, cu mac, cu sare,
plăcinte, ștrudel, pateuri (produse de patiserie),
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață,
pesmet, preparate aromate alimentare, băuturi
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pe bază de ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi cu ciocolată, băuturi din cacao cu
lapte, spume de ciocolată, produse din cacao,
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ceai, băuturi din cafea cu lapte, arome
de cafea, băuturi pe bază de cafea, spume de
desert (dulciuri), biscuiți, biscuiți crocanți, biscuiți
de malț, prăjiturele, cremă din ouă, lapte și zahăr,
fondante (dulciuri), jeleuri de fructe (dulciuri),
batoane de cereai bogate în proteine, turte din
malai dulce, turtă dulce, lemn dulce (dulciuri),
băț de lemn dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
ciocolată, dulciuri pentru decorarea pomilor de
Crăciun, dulciuri, cremă pentru prăjituri, praline,
budinci, tarte, petit-beurre, dulciuri cu zahăr,
bomboane, bomboane mentolate, tarte.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a produselor de panificație,
patiserie și cofetărie permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod, prezentarea
produselor în toate mediile de comunicare,
în scopul vânzării cu amănuntul, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie
mobilă, servicii de expunere comercială de
mărfuri, organizarea de expoziții și târguri în
scopuri comerciale, publicitare și de promovare,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstrații
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eșantioanelor.
39. Transport, ambalare și depozitarea
mărfurilor, livrări de bunuri și produse, servicii
de ambalare, depozitare, aprovizionareaa
distribuitoarelor automate, ridicarea încasărilor
din distribuitoare automate.
40. Prelucrarea și tratamentul materiilor prime
în domeniul panificației, patiseriei și cofetăriei,
fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară, servicii oferite de patiserie, servicii
de alimentație publică cu produse de brutărie,
cofetărie, servicii oferite de cafenele, servicii de
catering de alimente și băuturi, servicii oferite de
snack-bar-uri, servicii oferite de fast-food, servicii
de bufet si gustări, servicii de cafenea, servicii de
cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04269

21/06/2022
PANEMAR MORARIT SI
PANIFICATIE, STR. TIRNAVELOR
NR. 28, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

panemar
(531)

Clasificare Viena:
02.09.15; 05.07.02; 29.01.12; 27.05.01
(591) Culori revendicate: maro deschis, maro
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate (distribuitoare automate), automate
cu sistem de refrigerare, distribuitoare automate
(acționate cu fise), distribuitoare automate
(acționate cu monede), aparate de distribuire
automată de alimente și bauturi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
pâine, baghete, franzele, chifle de pâine,
chifle, minichifle, covrigi, batoane, firimituri,
produse rezultate din măcinare, preparate
pe bază de cereale, gustări pe bază de
cereale, gustări pe bază de orez, alimente
pe bază de ovăz, sandwich-uri, sosuri pentru
salate, produse de patiserie, rulouri, cornuri,
cornuleţe, croissant-uri, cuib de viespe, chec,
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cozonac, cozonac nemţesc, baigli, saleuri,
covrigei fragezi, covrigi polonezi, foietaje, pateuri
cu brânză, prăjitură cu brânză, prăjiturele cu
orez, turte de orez, brânzoaică, specialităţi cu
susan, cu musli, cu caşcaval, cu mac, cu sare,
plăcinte, ştrudel, pateuri (produse de patiserie),
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă,
pesmet, preparate aromate alimentare, băuturi
pe bază de ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi cu ciocolată, băuturi din cacao cu
lapte, spume de ciocolată, produse din cacao,
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ceai, băuturi din cafea cu lapte, arome
de cafea, băuturi pe bază de cafea, spume de
desert (dulciuri), biscuiţi, biscuiti crocanţi, biscuiţi
de malţ, prăjiturele, cremă din ouă, lapte şi zahăr,
fondante (dulciuri), jeleuri de fructe (dulciuri),
batoane de cereal bogate în proteine, turte din
malai dulce, turtă dulce, lemn dulce (dulciuri),
băţ de lemn dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
ciocolată, dulciuri pentru decorarea pomilor de
Crăciun, dulciuri, cremă pentru prăjituri, praline,
budinci, tarte, petit-beurre, dulciuri cu zahăr,
bomboane, bomboane mentolate, tarte.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor de panificaţie,
patiserie şi cofetărie permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, prezentarea
produselor în toate mediile de comunicare,
în scopul vânzării cu amănuntul, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei retele de telefonie
mobilă, servicii de expunere comercială de
mărfuri, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, livrări de bunuri şi produse,
servicii de ambalare, depozitare, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, ridicarea încasărilor
din distribuitoare automate.
40. Prelucrarea şi tratamentul materiilor prime
în domeniul panificaţiei, patiseriei şi cofetăriei,
fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie și produse de
patiserie.

43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară, servicii oferite de patiserie, servicii
de alimentație publică cu produse de brutărie,
cofetărie, servicii oferite de cafenele, servicii de
catering de alimente și băuturi, servicii oferite de
snack-bar-uri, servicii oferite de fast-food, servicii
de bufet si gustări, servicii de cafenea, servicii de
cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04270

21/06/2022
INSPRESSO SRL, STR.
MĂCEȘULUI NR. 41A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

FREE PLUMB EMAIL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04272

21/06/2022
IT HIT S.R.L., ALEEA GHENCEA
1, BLOC D3, SCARA 4, ETAJ 2,
AP.36, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, BL.F1, SC.C, ET.1, AP.26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

wikiSmarts
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.01.05;
02.09.25; 01.15.11; 26.01.03
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
rosu, roz, galben, portocaliu, mov, alb,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Program software/aplicatie mobila educativa,
aplicatie software descarcabila, aplicatie
software pentru web, descarcabila.
42. Servicii de programare de aplicatii
multimedia, creare si dezvoltare de software in
domeniul aplicatiilor mobile.

42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică, crearea
şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe siteurile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor web, 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, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, închirierea serverelor
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web,
servicii de programare a calculatoarelor pentru
prelucrare de date, servicii de inginerie software
pentru prelucrarea datelor

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04276

21/06/2022
RADICAL IT SRL, BULEVARDUL
IULIU MANIU NR.111 A, CAMERA
2, BLOC G, SCARA 3, ETAJ 1,
AP.8, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

RADICAL IT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04277

(740)

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

21/06/2022
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV
SPORT STAR BUZĂU, BLD.
UNIRII, BL.136, SC.A, ET.2,
AP.10, JUDETUL BUZAU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

A.C.S. SPORT STAR BUZĂU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 02.01.08;
21.03.01; 01.01.02; 26.11.05
(591) Culori revendicate: negru (Hex
#121212), rosu (Hex #9E0B25), auriu
(Hex #C2AD6A), alb (Hex #FFFFFF),
roz (Hex #D11C6B), galben (Hex
#D5C77C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),

ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, 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 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 registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
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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, 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, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terţi, 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, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de management de afaceri pentru
fotbaliști, promovare de competiții și evenimente
sportive, servicii de agenție pentru promovarea
personalităților sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor

sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, 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 vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sportive, managementul afacerilor sportivilor,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), servicii de management
pentru sportivi de performanță, management de
afaceri cu privire la cluburi sportive, administrare
a afacerilor pentru sportivi profesioniști.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, 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, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
servicii educaţionale furnizate de şcoli, 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, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
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persoană, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii de
reporteri de ştiri, şcoli, grădiniţe, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole în scopuri de divertisment,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de
fitness), educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, 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, scenarii, altele decât cele
publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, 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, 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, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte altele decât cele publicitare ,
organizarea de competiții de sporturi electronice,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), transfer de cunoștințe de afaceri
și know-how (training), servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri de
formare și examinare în domeniul educațional,
cercetare în domeniul educațional, organizarea

de evenimente de divertisment, organizarea
și desfășurarea de evenimente sportive,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
prezentarea de expoziții muzeale, producere de
podcasturi, organizare de competiții de fotbal,
producție de filme legate de fotbal, organizarea
de cantonamente de fotbal, organizarea de
cursuri de fotbal, organizarea de meciuri
de fotbal, servicii de academie de fotbal,
divertisment de tipul meciurilor de fotbal,
organizare de evenimente sportive în domeniul
fotbalului, organizare, planificare și coordonare
de jocuri de fotbal, organizare de evenimente de
fotbal, servicii privind organizarea de evenimente
fotbalistice, organizare și coordonare de
programe de antrenamente pentru fotbal,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal destinate tinerilor,
închiriere de terenuri de fotbal.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04279

21/06/2022
SOMPRODUCT SRL,
STR VICTORIEI 73, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430122, MARAMUREȘ, ROMANIA

BATHZONE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 01.15.15; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru deschis
(HEX #B4CCEB)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Duze anti-stropire pentru robinete, corpuri
de iluminat pentru plafoane, aplici, aplici pentru
baie, aplici pentru oglinzi, candelabre, căzi
de baie, încălzitoare pentru băi, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, băi spa (căzi), robinete/
robineţi, vase de toaletă, scaune de toaletă,
toalete (closete cu apă)/closete cu apă, pisoare
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ca obiecte sanitare, lavoare pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare) /
bazine pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare).
20. Cufere de depozitare, nemetalice/lăzi,
nemetalice, cos de rufe, cos pentru rufe, mască
de chiuvetă (mobilier), set masca cu lavoar, set
masca si lavoar, cutii din lemn sau plastic, cutie
pentru depozitare medicamente, cosuri pentru
depozitare, dulapuri, mobilă, set mobilier pentru
baie, dulap baie inalt, dulap baie suspendat,
dulap pentru baie suspendat, dulap baie cu
usa, dulap baie cu sertar, dulap baie cu usa
si sertar, dulap baie cu vitrina, dulap baie
înalt cu vitrina, dulap baie cu rafturi, dulap
baie suspendat cu rafturi, dulap baie cu usi si
etajera, elemente despărţitoare din lemn pentru
mobilă/elemente, despărţitoare din lemn pentru
mobilă, rafturi de mobilă, raft pentru baie, raft
pentru baie suspendat, raft de baie, raft de
baie cu sertar, raft de baie cu cosuri, etajera
pentru baie, etajera suspendanta, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi baie, oglinda
baie cu etajera, oglinzi suspendate, oglinzi
cu iluminare led si touch senzor, oglinzi cu
iluminare led, oglinzi cu touch senzor, oglinda
pentru baie cu led, oglinda cu prindere pe usa,
covoraşe detaşabile pentru chiuvete, dulapuri
pentru medicamente, rafturi (mobilă), banchete,
rafturi pentru depozitare, unităţi de rafturi,
scaune de duş, cărucioare (mobilă), suporturi
pentru lavoare (mobilă), scăunele pentru băi,
organizatoare pentru sertare, organizatoare de
dulap suspendate, covoroase pentru baie, raft
cu cosuri, suport cu etajere, suport pentru
prosoape, suport de usa pentru prosoape, suport
accesorii baie, etajera cu cos de rufe, scaun
pliabil pentru dus, inaltatoare pentru baie, treapta
pentru baie, organizatori accesorii pentru baie,
organizator suspendat.
21. Suporturi pentru uscarea rufelor, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, uscătoare de rufe rotative, cutii de
săpun, dozatoare de săpun, savoniere / vase
pentru săpun, suporturi pentru bureţi, perii de
toaletă, truse de voiaj / genţi de cosmetice
dotate, dozatoare pentru hârtia de toaletă /
igienică, bureţi pentru baie, ustensile pentru
toaletă, set accesorii pentru baie, sapuniera,
suport pentru periute de dinti, pahar pentru
periute de dinti, perie de toaleta cu suport,
perna de baie pentru cada, suport colt pentru
perdea dus, suport telescopic pentru perdea

dus, inele perdea dus, set carlige pentru
perete, cuier pentru calorifer baie cosuri pentru
depozitare, suporturi pentru hârtia de toaletă /
igienică, periuţe de dinţi, periuţe de dinţi,
electrice, bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, flacoane inteligente pentru medicamente,
comercializate fără conținut, containere de gunoi
cu deschidere și închidere automată,
cădiţe pentru bebeluşi, portabile, coşuri pentru
uz casnic, cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, găleţi realizate din împletituri,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, întinzătoare pentru îmbrăcăminte /
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, pahare din
hârtie sau plastic, aparate de odorizare de
uz personal, cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, dopuri cu picurător,
perii pentru frecat.
24. Textile
pentru
baie,
exceptând
îmbrăcăminte, mănuşi de baie, draperii din
material textil sau plastic, prosoape de faţă din
material textil, prosoape de baie, prosoape de
corp, set prosoape, perdele de duş din material
textil sau plastic, perdele dus antimucegai,
prosoape din material textil, prosop tip turban,
huse din pânză formate pentru capacul de
toaletă.
25. Sandale de baie, papuci de baie, papuci spa,
halate de baie, căşti de baie, capoate, căşti de
duş, bonete
27. Covoraşe de baie, covorase pentru baie,
covoare / carpete, invelitori de pardoseală,
covoare antiderapante.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04280

21/06/2022
ANDREEA GABRIELA BARBU,
STRADA PARCULUI 20, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

Boboc
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi, picturi artistice, reproduceri de
picturi, picturi și lucrări caligrafice, picturi
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(tablouri) înrămate sau nu, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice.
31. Flori tăiate, flori, flori uscate, flori conservate,
buchete din flori naturale, buchete de flori
uscate, decorațiuni florale (naturale), decorațiuni
florale (proaspete), decorații florale (uscate),
aranjamente florale uscate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04284

21/06/2022
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)
(210)
(151)
(732)

(540)

FOKLEROS

M 2022 04281

21/06/2022
CULT MARKET RESEARCH SRL,
STR. GRIGORE MOISIL NR.8,
BL.9, SC.D, ET.9, AP. 214,CAMERA
2, SECTOR 2 , BUCURESTI,
023795, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice destinate
utilizării în oncologie
───────

C cultio
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate: albastru, verde,
mov
Produse și/sau servicii grupate pe

(210)
(151)
(732)

M 2022 04285

(740)

LEGAL2M CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA, BD. MIRCEA
VODA, NR. 24, ET. 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030662, ROMANIA

21/06/2022
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT
SRL, BD. BARBU VACARESCU,
NR. 201, ET. 8, 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
───────

BRASSO RESIDENCE
by Prime Kapital
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 07.03.11; 26.11.02;
26.03.01
(591) Culori revendicate: maro (HEX
#8D734A, #6F6751), alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, inchirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere,
servicii
privind
managementul
afacerilor pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, 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,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informați în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, analiza costurilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare,
distribuirea
de
eșantioane,
managementul interimar al afacerii, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru coworking, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentu terți

(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciillor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzarilor pentru terți,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de intermediere
de afaceri pentru punerea în legătură a
diverși specialiști cu clienți, desfășurarea de
evenimente comerciale.
36. Servicii
ale
birourilor
de
cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de birou de
credit, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere ,împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, multifinanțare,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, 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, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), 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, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de
curatenie), închirierea maşinilor de spălat
vesela, dezinfectare curăţarea uscată, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
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instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, curăţarea străzilor întreţinerea
piscinelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
încărcarea bateriilor la vehicule, curăţarea
geamurilor.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, 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, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, servicii de împrumut ale
bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
oferite de şcoli de grădiniţă, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de decoruri pentru scenă, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), organizarea
de competiții de sporturi electronice, transfer

de cunoștințe de afaceri și know-how (training),
închiriere de dispozitive pentru citirea de
cărți electronice, organizarea de evenimente
de divertisment, organizarea și desfășurarea
de evenimente sportive, educație muzicală,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
organizarea de jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea clădirilor
transportabile.
45. Îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
plimbare a câinilor, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea, acesteia
pe o perioadă temporară), servicii de concierge,
pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04286

(740)

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

21/06/2022
KARTELL FORNO GROUP SRL,
SAT DANGU MARE, NR. 56A, JUD.
CLUJ, COM. CAPUSU MARE,
CLUJ, ROMANIA

(540)

KRUSTA
(531)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, furnizarea de facilităţi pentru
camping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04292

22/06/2022
BIBORTENI AQUA SRL, SAT
BIBORȚENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

Biborțeni Aqua
(511)

procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a apelor (băuturi),
ape minerale şi gazoase, ape de masa, ape
de izvor, apă minerală naturală , apă minerală
naturală natural carbogazoasă, apă minerală
naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la
sursă, apă minerală naturală carbogazificată,
apă minerală naturală decarbogazificată.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, toate acestea provenite din
arealul biborteni.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ape (băuturi), ape minerale şi gazoase,
ape de masa, ape de izvor, apă minerală
naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,

(540)

M 2022 04293

22/06/2022
EMA-DENIS JERPELEA, SPL.
INDEPENDENŢEI, NR. 313B, BL.
C2, ET. 9, AP. 78, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
COSENZA DANIEL, DRM.
MĂNĂSTIREA VARATEC, NR.
7-11, SC. 2, AP. 162, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OLIMPO CASA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
07.03.11; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziție de proprietăți imobiliare
[pentru terți], achiziții de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
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dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, afaceri imobiliare, agenți
imobiliari, agenție de închirieri de locuințe
[apartamente], agenție imobiliară, agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), agenții
de
închiriere
de
proprietăți
imobiliare
(apartamente), agenții de închiriere locuințe
pentru persoane din grupurile vulnerabile,
agenții imobiliare, agențiile imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, asistență
în
materie
de
achiziții
și
interese
financiare în domeniul imobiliar, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, brokeraj imobiliar, colectarea chiriilor,
consultanță imobiliară, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, consultanță
privind
bunuri
imobiliare,
coproprietate
imobiliară, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de cazare permanentă, furnizare
de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind piața
proprietăților [imobiliară], furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de locuințe
permanente, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea
portofoliilor
de
proprietăți,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
bunurilor imobiliare, gestiunea imobilelor,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor,
managementul
proprietăților
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de săli de expoziție, închirieri de
locuințe (apartamente]), intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, organizare de închirieri de
apartamente, punere la dispoziție de locuințe,

selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
ale agenților imobiliari, servicii ale agentului
imobiliar, servicii de achiziții de terenuri (în
numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
servicii de achiziționare de terenuri, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industrial, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de commission, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj financiar în domeniul imobiliar,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de consultanță
în materie imobiliară pentru corporații, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
servicii de gestiune de multiproprietăți, 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 împrumuturi imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de tip escrow pentru
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bunuri imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare.

oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04294

22/06/2022
LEV MEDICAL SYSTEM S.R.L.,
STR. ANEMONEI, NR. 5, CARTIER
PARADISUL VERDE, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

M 2022 04295

22/06/2022
ELITE BUSINESS FINANCE
SOLUTIONS SRL, BD. NICOLAE
TITULESCU,NR. 48, CAM. 02,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ELITE FINANCE
(531)

LONGEVITY #estetica vieţii
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.01; 24.17.08
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2149C, 302 c, 2171c), gri (Pantone cool
grey 4c), roşu (Pantone 192c), verde
(Pantone 2401c, 375c)
(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

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
02.01.05; 24.17.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță în management, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul comercial, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
și consiliere în managementul afacerilor.
36. Servicii de intermediere financiară, servicii
de consultanță financiară, consultanță financiară
corporatistă, servicii de informare și consultanță
financiară, servicii de consiliere și consultanță
financiară, servicii de consultanță financiară și
de investiții, servicii de informare, consiliere
și consultanță financiară, consultanță financiară
privind cumpărarea și vânzarea de afaceri,
servicii computerizate de consultanță financiară,
analiză și consultanță financiară, consultanță
financiară privind împrumuturile, consultanță
privind managementul riscului (financiară).
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04297

22/06/2022
MEDLINE MEDICAL SUPPLIES
SRL, STR. H FERME, NR. 4,
OTOPENI, ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740)

M 2022 04298

22/06/2022
ITV STUDIOS LIMITED, ITV WHITE
CITY, 201 WOOD LANE, W12 7RU,
LONDRA, LONDON WALL, MAREA
BRITANIE
PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MÂNCARE PE CARE
(511)

BUZZ MAGIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
01.15.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Standuri de prezentare.
25. Jachete
(îmbrăcăminte),
glugi
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte, șepci
(articole de îmbrăcăminte).
34. Atomizoare pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cutii pentru țigări
electronice, huse pentru țigări electronice,
cartuşe înlocuibile pentru țigări electronice,
inhalatoare folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, cartușe vândute pline cu arome
chimice sub formă lichidă pentru țigările
electronice.
35. Servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți,
tipărituri,
publicații
periodice,
monografii, fotografii, cărți broșate, calendare,
jurnale, reviste (publicații periodice), postere,
articole de papetărie, caiete de notițe, agende,
agende de telefon, planificatoare personale,
albume de fotografii, cutii sau hârtie de ambalat,
articole pentru birou, materiale didactice și
educative (cu excepția aparatelor), stilouri
(rechizite de birou), creioane incluse în această
clasă, radiere din cauciuc, felicitări, materiale
pentru artiști, pensule, cărți poștale, adezivi
(papetărie).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare și servicii de informare în legătură
cu acestea, administrarea afacerilor, consultanță
în și cercetare pentru afaceri, monitorizarea
și evaluarea oportunităților de afaceri și de
piață, servicii de colaborare și socializare în
afaceri, servicii de asistență în stabilirea unor
rețele de contacte de afaceri, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare de expoziții
în scop de afaceri, furnizarea de informații
de afaceri furnizate online dintr-o bază de
date computerizată, pregătire, diseminare și
actualizare de materiale publicitare utilizate ca
pagini web sau în alt mod, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane de
televiziune, punere la dispoziție și închiriere
de spații publicitare, servicii de furnizare online
informații de date pentru afaceri, servicii de
informare și consiliere în legătură cu serviciile
menționate anterior.
38. Servicii de difuzare, servicii de comunicații
și telecomunicații, difuzare și transmisie de
programe de televiziune, radio, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet, furnizare
de programe de televiziune sau de alt conținut
prin Internet și alte mijloace electronice,
transmisie continuă (streaming) de programe
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de televiziune, date și alt conținut, furnizare
de programe de televiziune descărcabile de pe
Internet, transmitere, difuzare, recepționare și
alte moduri de diseminare de conținut audio
și video, imagini, text și date în timp real
sau decalat, servicii de difuzare interactivă,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), programe de calculator și orice alte
date, servicii de poștă electronică, transmitere
de mesaje, furnizarea accesului la baze de
date și la Internet prin telecomunicații și linkuri, transmitere de mesaje, sunet și imagini,
transmitere de date, transmitere de informații
prin sateliți de comunicații, microunde sau
mijloace electronice, digitale sau analogice,
transmitere de informații digitale prin cabluri,
fire și fibră, primire și schimb de informații,
mesaje, imagini și date, servicii de transmitere
a textelor afișate pe ecrane de televiziune,
servicii de comunicații prin telefonie mobilă și
fără fir, servicii de agenții de presă, comunicații
prin și / sau între computere sau terminale de
computere, comunicații pentru acces la o bază
de date, servicii de comunicații pentru furnizarea
și afișarea de informații dintr-o bancă de date
stocată pe calculator, servicii de comunicații
pentru furnizarea și afișarea (inclusiv afișare
electronică, digital și analogă) de informații,
imagini, mesaje și date, servicii de portaluri
pentru site-uri web, furnizare de acces și
închiriere de timp de acces la Internet și rețele de
comunicații electronice, închiriere de servicii de
difuzare de radio și de televiziune și de facilități,
transfer și diseminare de informații și date prin
rețele de calculatoare și Internet, furnizare de
acces și închiriere de timp de acces la baze
de date electronice, servicii de informații și
consultanță cu privire la oricare dintre serviciile
menționate anterior.
41. Divertisment, activități culturale, servicii
de divertisment, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet,
producție și prezentare de programe de
televiziune, spectacole, înregistrări video și dvduri, producție și prezentare de programe de
televiziune, programe transmise prin cablu,
satelit și Internet, producție, prezentare și
distribuție de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet și
de filme, înregistrări audio, înregistrări video
și dvd-uri, servicii educaționale în legătură
cu divertismentul, furnizarea de informații în
legătură cu divertisment sau educație, furnizate
online printr-o bază de date computerizată
sau prin Internet sau prin comunicații prin
satelit, microunde sau alte medii electronice,

digitale sau analogice, furnizare de concursuri
televizate, servicii de divertisment televizat
ce implică participarea telefonică a publicului,
organizare, producție și prezentare de competiții,
concursuri, concursuri televizate, concursuri cu
întrebări și răspunsuri, zile de distracție, expoziții,
spectacole, spectacole itinerante, evenimente
regizate, petreceri, reprezentații de teatru,
concerte, reprezentații live și evenimente cu
participarea publicului, organizare, producție și
prezentare de competiții culinare, divertisment
interactiv utilizat împreună cu un telefon mobil,
furnizare online de clipuri video nedescărcabile
și alt conținut multimedia digital conținând
material audio, video, lucrări de artă, text
sau oricare dintre cele menționate anterior din
sau în legătură cu un serial de televiziune
în derulare, furnizare de informații cu privire
la divertisment prin intermediul unui site
web, elaborarea și producția conceptelor de
spectacole de radio și televiziune, incluzând
formate, organizare, producție și prezentare
de evenimente cu scop educațional, cultural
sau de divertisment, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere și
serviciilor de transmisie video aproape la
cerere, servicii de divertisment și educaționale
prin încărcarea, descărcarea, capturarea,
postarea, prezentarea, editarea, rularea,
transmisia continuă (streaming), vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, bloggingul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea, de medii electronice,
conținut multimedia, filme video, filme, tablouri,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut generat de
utilizatori, conținut audio și informații prin Internet
sau alte rețele de computere și comunicații,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, servicii de parcuri de amuzament
și servicii de amuzament de tip arcade, servicii
de parcurilor tematice (divertisment), furnizare
de amenajări de recreere, servicii de târguri de
distracție, servicii de parcuri de distracție, servicii
de divertisment în forma reprezentațiilor teatrale,
muzicale, comice sau a experiențelor de jocuri
virtuale, furnizare de jocuri bazate pe Internet,
furnizare de materiale video de pe Internet,
servicii de jocuri și jocuri de noroc online, servicii
de informații și consultanță cu privire la oricare
dintre serviciile menționate anterior.
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(210)
(151)
(732)

(540)

pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

M 2022 04299

22/06/2022
DENT ESTET CLINIC S.A., ŞOS.
NORDULUI, NR. 82-92, TRONSON
CONTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04301

22/06/2022
ȘTEFĂNIȚĂ BĂCNEANU, SAT
GURA TEGHII, JUDEȚ BUZĂU,
COMUNA GURA TEGHII, 127280,
BUZĂU, ROMANIA

OrthoDigital DE Team
ALUSTEEL

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.04.01
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#001C45, #005A8B, #00A4BD), negru
(HEX #000004)
(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.
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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Ferestre nemetalice, ferestre batante,
nemetalice, cadre ferestre, nemetalice, usi
batante, nemetalice, tocuri de usi, nemetalice/
rame de usi, nemetalice, usi nemetalice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04302

22/06/2022
PUIU GHEORGHE VASILESCU,
STR. IOAN SLAVICI, NR. 13,
JUDEȚ ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M 2022 04304

22/06/2022
EVO INF SRL, STR. MARULUI, NR.
16, AP1, JUDEȚ TIMIȘ, CHISODA,
307221, TIMIȘ, ROMANIA

EVO
(531)

RIDE& RIDE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.04; 18.01.05;
26.01.06; 26.11.06; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate: Gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară pentru epilat, ceară pentru mustață,
ceară pentru coafarea părului, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp, farduri,
deodorante şi antiperspirante, preparate pentru
baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, preparate şi tratamente pentru păr,
produse pentru epilare şi bărbierit, săpunuri şi
geluri, baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ştergerea timpurie a
acestora), cosmetice de îngrijire a frumuseţii,
creme bb de înfrumuseţare, creme şi loţiuni
cosmetice, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic, gel
de baie şi de duş, geluri de corp, henna pentru
scopuri cosmetice, loţiuni de înfrumuseţare,
măşti cosmetice de curăţare pentru faţă,
preparate cosmetice de exfoliere pentru faţă,
preparate pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub formă
de pudră, produse pentru curăţarea mâinilor,
pudră cremoasă pentru faţă, pudră de mâini,
sclipici pentru corp, rezerve de cosmetice pentru
dozatoare, serumuri de înfrumuseţare, seruri de
uz cosmetic, sclipici sub formă de spray pentru
uz cosmetic, spume de curăţare pentru corp,
spume pentru duş, spume de curăţare a pielii,
uleiuri de faţă, şerveţele impregnate cu uleiuri
esenţiale, de uz cosmetic, şerveţele impregnate
cu preparate pentru demachiere, şerveţele
de unică folosinţă, impregnate cu substanţe
de curăţare, pentru faţă, şerveţele cosmetice
umezite în prealabil, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, adezivi pentru gene,
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păr şi unghii false, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corectoare anticearcăne, corector
facial, cosmetice colorate, motive decorative
autocolante de uz cosmetic, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
cosmetice pentru obraji, creioane de contur
pentru buze, creioane de machiaj, creioane de
ochi de uz cosmetic, creioane dermatografe,
creioane pentru gene, creioane pentru
obraz, creioane pentru ochi, creioane pentru
sprâncene, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, creme pentru
bronzare, creme pentru bronzarea pielii, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, produse
de demachiere, dermatografe, etuiuri pentru ruj,
eye-liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
de obraz lichid, fard de pleoape, fard pentru
efect de pleoapă dublă, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de pleoape sub formă de
creioane şi pudră, farduri de sprâncene, farduri
pentru obraz şi buze, farduri pentru truse de
machiaj, fond de ten, fond de ten lichid (mizuoshiroi), fond de ten sub formă de cremă,
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, produse cosmetice pentru
gene, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, loţiuni pentru bronzat (cosmetice),
luciu de buze, machiaj pentru faţă, machiaj
pentru ochi, machiaj pentru piele, mascara
pentru gene lungi, măşti de frumuseţe, palete
de luciu de buze, pastă cosmetică pentru
aplicare pe faţă pentru combaterea luciului,
preparate autobronzante (cosmetice), preparate
de machiaj pentru faţă şi corp, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de geluri, produse de acoperire
a coşurilor şi a petelor sau imperfecţiunilor
tenului, produse de machiaj pentru faţă şi corp,
pudră albă de faţă de uz cosmetic, pudră
de machiaj, pudră liberă pentru faţă, pudre
compacte (produse cosmetice), pudre cosmetice
pentru faţă, pudre pentru machiaj, pudriere cu
machiaj, pudră pentru faţă, pudră pentru faţă
(nemedicinală), pudră pentru faţă sub formă
de hârtie acoperită cu pudră, pudră solidă
pentru pudriere (cosmetice), rezerve pentru
pudriere (cosmetice), rimel, ruj de buze, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru faţă, sclipici pentru faţă şi corp,
soluţii de bronzare, spume (cosmetice), tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare

pentru decorarea corpului, tuş lichid pentru
ochi, uleiuri de cuticule, vopsea pentru faţă,
şerveţele pentu faţă îmbibate cu produse
cosmetice, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetică, vopsele de
corp (produse cosmetice), adezivi pentru fixarea
genelor false, abţibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea unghiilor false,
adezivi pentru lipirea sprâncenelor false, balsam
de buze (nemedicamentos), balsamuri de
buze, balsamuri de buze cu procţie solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
nemedicinale pentru picioare, balsamuri pentru
unghii, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, bază pentru unghii (cosmetice),
comprese pentru ochi de uz cosmetic, benzi
pentru efect de pleoapă dublă, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, cosmetice pentru unghii,
concentrate hidratante (produse cosmetice),
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
cremă cosmetica pentru mâini, cremă cu
protecţie solară rezistentă la apă, creme antiîmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme aromoterapeutice, creme cosmetice de
mâini, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecţie
solară, creme de corp (nemedicinale), creme
de curăţare, creme de noapte (cosmetice),
creme de curăţare pentru piele, creme de
piele nemedicinale, creme de protecţie, creme
de protecţie solară (cosmetice), cremă de
noapte, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme de zi, creme după plajă, creme
exfoliante, creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme parfumate, creme pentru buze, creme
pentru corp, creme pentru demachiere, creme
pentru corp parfumate, creme pentru fortificarea
pielii, creme pentru piele, creme pentru măşti
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru întreţinerea pielii de uz cosmetic,
fond de ten iluminator pentru piele, gel pentru
unghii, geluri cosmetice pentru ochi, geluri de
curăţare, geluri hidratante (produse cosmetice),
geluri pentru bronzare, geluri pentru fata, geluri
pentru ochi, gene, gene false, hârtie abrazivă
de tip şmirghel pentru unghii, hârtie abrazivă
pentru unghii, intăritor pentru unghii, intăritor
pentru unghii (cosmetice), lac de bază pentru
unghii, lac de unghii de uz cosmetic, lac pentru
albirea unghiilor, loţiuni cosmetice pentru faţă,
lotiuni parfumate pentru corp, loţiuni pentru
bronzare, loţiuni pentru ochi, loţiuni solare
(cosmetice), ojă creion, ojă de unghii, preparate
pentru repararea unghiilor, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, primer pentru unghii (cosmetice),
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produse cosmetice de protecţie a buzelor,
produse demachiante pentru ochi, produse
pentru buze (nemedicinale), pudră de toaletă,
pudră parfumată (de uz cosmetic), rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
ruj cu protecţie solară (cosmetice), spray-uri
de protecţie solară, săruri de baie, săruri de
duş, nu de uz medical, şerveţele impregnate
cu loţiuni de curăţare a pielii, şerveţele umede
pentru îngrijirea bebeluşului, spumă de curăţare,
sprâncene false, sprâncene false adezive, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, unghii false din
metale preţioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, uleiuri de uz cosmetic, vopsele
pentru gene, vârfuri pentru unghii, vârfuri pentru
unghii (cosmetice), apă de colonie, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, arome,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri de uz personal, balsam
pentru cuticule, adezivi pentru uz cosmetic,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
fixarea meşelor, ceruri de masaj, cosmetice,
cremă pentru cuticule, dischete demachiante
din vată, gel de aloe vera de uz cosmetic, lac
de uz cosmetic, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, trusă pentru cosmetice,
uleiuri pentru masaj, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele impregnate pentru
uz cosmetic, şerveţele umede impregnate cu
loţiuni cosmetice, uleiuri şi loţiuni pentru masaj,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, creme pentru epilare.
8. Aparate manuale pentru ondularea părului,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
non-electrice, împletitoare de păr electrice,
aparate de epilat, aparate de tuns părul, electrice
şi acţionate cu baterii, aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice de tuns barba,
aparate electrice de tuns părul din nas, aparate
electrice de tuns părul din urechi, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
pentru tuns si aranjat barba şi mustaţa,
aparate pentru tăierea părului din nas, foarfeci
de tuns, maşini de tuns (unelte acţionate
manual), maşini de tuns electrice, maşini
de tuns electrice de uz personal (acţionate
manual), maşini de tuns părul acţionate manual,
maşini de tuns părul, electrice şi neelectrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, accesorii

pentru manichiură, cleşti de unghii, cleşti
de unghii (unelte manuale), cleşti pentru
unghii, dispozitive de tăiat bătăturile, dispozitive
neelectrice de şlefuit unghiile, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, foarfeci (forfecuţe)
de unghii, freză electrică pentru unghii,
instrumentar de pedichiură, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii,
pile de unghii pentru manichiură, pile de
unghii, electrice sau neelectrice, pile electrice
de unghii, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), truse de pedichiură,
truse de pedichiură electrice, unghiere (electrice
sau neelectrice), unghiere pentru întreţinerea
pieliţelor, pile pentru unghii, ustensile pentru
împins cuticulele, aparate electrice de coafare,
cleşti pentru întors genele, foarfece, foarfece
pentru cuticule, foarfeci (unelte acţionate
manual), foarfece de uz personal (electrice şi
neelectrice), ondulator electric de păr, pensete,
plăci electrice de întins părul, maşini de tuns
(manuale), pulverizatoare manuale cu pompă,
suporturi pentru foarfece.
11. Încălzitoare de ceară pentru epilat, aparate
de bronzat (lămpi), aparate cu raze ultraviolete
pentru bronzarea întregului corp, aparate cu raze
ultraviolete pentru bronzarea feţei, aparate de
bronzat orizontale, aparate de bronzat orizontale
cu raze ultraviolete, de uz cosmetic, aparate
pentru bronzat folosite în solarii, nu de uz
medical, cabine de bronzare, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lămpi cu
raze ultraviolete, care nu sunt utilizate în scop
medical, lămpi pentru bronzat, lămpi solare,
solare, solarii, altele decât cele de uz medical,
căşti pentru uscat părul, uscătoare de păr,
uscătoare de păr (de uz casnic), uscătoare
de păr de voiaj, uscătoare de păr electrice,
uscătoare de păr electrice portabile, maşini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
lămpi cu raze solare ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical).
21. Bureţei pentru machiaj, bureţi, bureţi
de toaletă, aplicatoare pentru farduri de
ochi, aplicatoare pentru fardurile de ochi,
aplicatoare de fard, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate de
demachiat, non-electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, bureţi pentru corp, bureţi
pentru exfolierea pielii, ustensile cosmetice,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, dispensere de şerveţele pentru faţă,
bureţi pentru curăţarea feţei, dispozitive de
demachiere, distribuitoare pentru cosmetice,
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pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, periuţe pentru gene, pămătufuri pentru
pudrat, pieptene, piepteni, piepteni electrici,
piepteni cu dinţi rari pentru păr, portfarduri
(accesorizate), pudre compacte (cutii), pudră
cosmetică compactă, pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, spatule
cosmetice, periuţe pentru sprâncene, suporturi
pentru cosmetice, perii de unghii, truse
de toaletă, bureţi de faţă pentru aplicarea
machiajului, bureţi de baie, bureţi pentru
aplicarea pudrei de corp, centuri pentru machiori,
piepteni de păr electrici, piepteni pentru gene,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare.
35. Asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, analiza datelor studiilor de piaţă,
analiza impactului publicităţii, analiza datelor şi
statisticilor studiilor de piaţă, analiza reacţiei
consumatorilor, analiza reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analiza
statisticilor studiului de piaţă, analiza studiilor
de piaţă, analiza în domeniul marketingului,
analize de piaţă, analize publicitare, analiză
a pieţei cerealelor, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, analiză şi cercetare de piaţă,
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune, cercetare computerizată
de piaţă, cercetare de piaţă pentru compilare
de informaţii despre telespectatori, cercetare
de piaţă pentru compilarea de informaţii
despre cititorii publicaţiilor, cercetare în domeniul
afacerilor şi cercetare de piaţă, cercetare de
piaţă pentru publicitate, cercetare în domeniul
publicităţii, cercetare şi analiză în domeniul
manipulării pieţei, cercetarea consumatorului,
cercetarea de piaţă şi studii de marketing,
studii de piaţă, prospectare de piaţă, previziuni
de piaţă, pregătire de rapoarte de analiză a
pieţei, intervievare în scopul cercetării pieţei,
investigaţii privind strategia de marketing,
intervievare pentru cercetarea calitativă de piaţă,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieţei, furnizare de informaţii despre studii
de piaţă, evaluări statistice ale datelor de
marketing, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, elaborare de sondaje de
opinie, elaborare de studii de marketing,
difuzarea de date privind publicitatea, efectuarea
studiilor de marketing, consultanţă în domeniul

cercetării pieţei, colectare de informaţii cu
privire la cercetarea pieţei, cercetarea pieţei prin
intermediul unei baze de date computerizate,
rapoarte aferente analizelor de piaţă, realizare
de studii de piaţă care implică sondaje de opinie,
servicii computerizate de cercetare de piaţă,
servicii de analiza si cercetare a pietei, servicii
de analiză de piaţă privind disponibilitatea
antichităţilor, servicii de analiză de piaţă privind
disponibilitatea bunurilor, servicii de analiză de
piaţă privind vânzarea de antichităţi, servicii de
analiză de piaţă privind vânzarea de bunuri,
servicii de cercetare cu privire la publicitate şi
marketing, servicii de cercetare de piaţă pentru
editori, servicii de cercetare de piaţă privind
fidelizarea clienţilor, servicii de cercetare de
piaţă privind obiceiurile de utilizare a internetului,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de colectare de date privind cercetarea pieţei,
sondaje de opinie, sondaje de piaţă prin telefon,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie şi de înfrumuseţare,
studii de preţ, studii de sondaje de opinie
cu privire la piaţă, studii privind imaginea
companiei, studii referitoare la profit, studiu de
piaţă şi analiza studiilor de piaţă, servicii de
consultanţă privind studiul de piaţă, servicii de
informaţii despre piaţa de consum, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de recuperare de date privind cercetarea pieţei,
servicii de studiu de piaţă privind mijloacele
de difuzare, servicii în domeniul evaluării de
piaţă, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de relaţii cu publicul, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, agenţii de publicitate,
afişaj, afişare de anunţuri publicitare pentru
pentru terţi, campanii de marketing, căutare de
sponsorizare, asistenţă privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
închiriere spaţiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare şi a presei, estimări pentru marketing,
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale,
concepere de broşuri publicitare, concepere
de fluturaşi publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire de
reclame, marketing direct, marketing financiar,
marketing de produse, intermediere publicitară,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
mostre de produse, marketing prin telefon,
publicitate, publicitate online, publicitate on-
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line într-o reţea informatizată, publicitate la
produsele şi serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcţie de
căutare, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin internet, publicitate pentru terţi pe internet,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de grafică publicitară,
publicitate şi marketing, publicitate televizată,
servicii de promovare, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate pe
internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04305

pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

22/06/2022
ANTRANIG-MIHAIL MARIN,
STR.CIPRIAN PORUMBESCU,
NR. 50H, ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

M 2022 04306

22/06/2022
FLORIN CAROLI, SOS. GARII
NR. 31, BALACEANCA, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CONFIDENT by Antranig
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.09.10; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate: portocaliu
(HEX#FF7700), negru (HEX#000000),
alb (HEX#ffffff)
(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, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole

AUTOTERRA
PRO CENTER 199
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
26.03.04; 26.03.23; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
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servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
publicitate online, publicitate și reclamă, servicii
de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, 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, realizare de
expoziții comerciale în domeniul automobilelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04307

22/06/2022
SC DELTA STUDIO SRL, STRADA
NICOLAE DOBRIN, NR.18, ETAJ 2,
SECTOR 5 031254 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

Keramyth-SMART LUXURY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comert si servicii de informare
a consumatorilor, organizarea de targuri si
expozitii in scop publicitar si comercial, servicii
de comert cu amanuntul, de comert cu ridicata
si de comert on-line de materiale de constructii
metalice si nemetalice, servicii de comert cu
amanuntul , de comert cu ridicata si de comert
on-line in legatura cu piatra naturala, placi de
piatra naturala, mozaic, gresie, gresie pentru
constructii, placi de gresie, faianta, marmura,
sticla pentru constructii, portelan, placi de
portelan, produse ceramice (placi de ceramica,
placi din ceramica), lemn, panouri din lemn,
parchet de lemn, pardoseli de parchet si placi
de parchet, parchet cu placaj din lemn, parchet
laminat, parchet stratificat, accesorii parchet,
invelitori de pardoseala, decoratiuni de perete
si tavan, placi de pavare pentru pereti, placi
de pavare pentru podele, servicii de comert cu
amanuntul, de comert cu ridicata si de comert online in legatura cu chituri ( materiale de umplere),
chituri si alte produse de umplere, adezivi
pentru montarea si fixarea de placi, produse
(nemetalice) pentru montarea si fixarea de
placi, servicii de comert cu amanuntul, de comert
cu ridicata si de comert on-line in legatura cu
aparate de iluminat, de incalzire, de producere a
aburului, de gatit, de refrigerare, de uscare, de

ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
instalatii sanitare si de baie si accesorii sanitare.
42. Design arhitectural, design industrial, design
vizual, design grafic, design de mobilier,
proiectarea (designul) spațiului interior, arta
grafica si design, servicii de design mobilier,
proiectarea (design) de bucătării, proiectare
de decoratiuni interioare, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial,
proiectare (design) de bai, proiectare (design)
de clădiri, proiectarea construcțiilor, servicii de
design industrial, proiectare ( design) de birouri,
design grafic si industrial, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
planificare in domeniul designului, cercetare
in domeniul designului, consultanta in materie
proiectare ( design) pentru extinderea clădirilor,
servicii de design interior si exterior, servicii
de design in domeniul arhitecturii, servicii de
arhitectura, servicii profesionale privind designul
arhitectural, consultanta profesionala in materie
de design industrial, servicii de consultanta in
domeniul designului arhitectural, consultanta in
arhitectura, servicii de consultanta in materie de
design interior, servicii de design de materiale
textile pentru mobilier, servicii de design de
mobilier pentru interiorul clădirilor, furnizarea
de informatii cu privire la designul industrial,
consultanta profesionala privind designul de
bucătării la comanda, servicii de design interior si
exterior pentru locuințe si spatii de birouri, servicii
de consultanta in materie de design interior si
exterior pentru locuințe si spatii de birouri, servicii
de proiectare privind decoratiunile interioare
si exterioare pentru birouri si locuințe, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor si a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele si mobilier pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele si mobilier pentru designul
exterior, amenajari interioare pentru clădiri,
servicii de design interior si servicii conexe de
informare si consiliere, creare si menținere site
web propriu.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04308

22/06/2022
MOLLO VERONICA, STR. ALEEA
AVRIG NR. 3, SC. 1, ET. 8, AP. 40,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Megafit
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț online și servicii de
publicitate, marketing și promovare a produselor:
suplimente sportive și articole sportive.

41. Furnizarea de informații in domeniul
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice,
publicare
de
texte,
altele
decât textele de publicitate, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare si examinare în domeniul
educațional, producere de podcasturi.
42. Consultanță în domeniul economisirii
energiei, efectuarea de studii cu privire la
proiecte tehnice, consultanță tehnologică, audit
energetic, inginerie.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04310

22/06/2022
CETĂȚEANU CRISTIAN, CALEA
ȘERBAN VODĂ NR. 108, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA
CETĂȚEANU FLORIN, CALEA
ȘERBAN VODĂ NR. 108, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04311

22/06/2022
TOP DESIGN INTERNATIONAL
SRL, STR. AVIATOR PETRE
CREȚU NR. 52, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TOP DESIGN INTERNATIONAL
(531)

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
24.01.05; 24.01.08; 24.01.13; 29.01.14;
02.09.15; 20.07.02; 07.05.05
Culori revendicate: albastru, bej, roșu,
negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena:
26.11.02; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, albastru
închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04312

22/06/2022
KESUS ILAN, SPLAIUL UNIRII NR.
8, BL. B4, SC. 1, AP. 19, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040032, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04313

22/06/2022
SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL
SRL, STR. UNIRII NR.108, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900580, CONSTANȚA, ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

EXODUS E EXODUS
IMPORTED VODKA

SARSAILĂ
SARSAILĂ SARSAILĂ

(531)

Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12;
25.01.10; 25.01.15; 25.01.25; 29.01.02;
29.01.08
(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vodcă.
───────

(531)

Clasificare Viena:
03.01.06; 26.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate: negru, roșu, alb,
galben,
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, zgărzi pentru
pisici, îmbrăcăminte pentru pisici, zgărzi pentru
animale, lese de animale, lese pentru animale,
jambiere pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, costume pentru animale, transportoare
pentru animale (genți), zgărzi pentru animale
de companie, pături și cuverturi pentru animale,
lese pentru animale de companie, pelerine
pentru animale de companie, pălării pentru
animale de companie, zgărzi electronice pentru
animale de companie, funde pentru păr destinate
animalelor de companie, zgărzi pentru animale
de companie, care conțin informații medicale,
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articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, coșuri pentru pisici,
așternuturi pentru pisici, stâlpi de zgâriat
pentru pisici, trape pentru pisici din materiale
nemetalice, trape de acces pentru câini/pisici
nemetalice sau din zidărie, culcușuri pentru
animale, gheare de animale, culcușuri pentru
animale de companie, culcușuri pentru animale
de interior, perne pentru animale de companie,
cuști pentru animale de companie, cuști pentru
animale de companie, căsuțe pentru animale de
companie, adăposturi și paturi pentru animale,
paturi pentru animalele de companie, mobilier
pentru animalele de companie, cuști nemetalice
pentru transportul animalelor, mese pentru
periat animale de companie, culcușuri portabile
pentru animale de companie, coșuri nemetalice
de transportat animale domestice, culcușuri
gonflabile pentru animale de companie, plăcuțe
de identificare pentru animale, nemetalice,
case de joacă pentru animale de companie,
plăcuțe de identificare de plastic pentru animale,
opritoare de ușă (nemetalice) sub formă de
animale, dispozitive în formă de cutii de
transportat animale, perne pentru căptușit cuști
pentru animale de companie, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal, perne
pentru căptușit cuști de transportat animale
de companie, grilaje nemetalice de protecție
pentru bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), mobilier pentru animale.
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,
litiere pentru pisici, cuști de îmbăiere pentru
pisici, filtre destinate utilizării în litiere pentru
pisici, tăvi de plastic folosite ca litiere pentru
pisici, litiere pentru animale, piepteni pentru
animale, piepteni pentru animale domestice,
biberoane pentru animale mici, perii pentru
îngrijirea animalelor, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, terarii de apartament (pentru
animale), cuști pentru animale de companie,
litiere pentru animale de companie, recipiente
de băut pentru animale, perii pentru animale de
companie, perii de dinți pentru animale, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
mănușă de toaletat animale de companie,

litiere automate pentru animale de companie,
perii electrice pentru animale de companie,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acționa singure, perii pentru
toaleta animalelor de companie, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, periuțe de
dinți pentru animale de companie, boluri pentru
băut pentru animale de companie, perii antinăpârlire pentru animale de companie, borcane
cu gustări pentru animale de companie, lopățele
pentru curățarea litierelor animalelor de casă,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, boluri pentru hrănirea
animalelor de companie, automate, căptuşeli
adaptate pentru litiera animalelor de companie,
dispozitive electronice de hrănire pentru animale
de companie, dispozitive neelectrice pentru
curățarea lăbuțelor animalelor de companie,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive de alimentare pentru
animale domestice acționate de acestea,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente de uz
casnic pentru depozitarea hranei pentru animale
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, adăpătoare nemecanizate sub formă
de distribuitoare portabile de apă și de lichide
pentru animale de companie, litiere, tavi si alte
recipiente pentru pisici.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, jucării pentru pisici, roți de exerciții
pentru pisici, jucării pentru animale, ucării pentru
animale domestice, jucării pentru animale de
companie, echipamente de sport pentru animale
de companie, lansatoare de mingi pentru
animale de companie, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, jucării
pentru animale de companie confecționate din
frânghie, jucării pentru animale de companie
conținând iarba-mâței, jucării interactive „whacka-mole” pentru animale de companie.
31. Animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
pisici vii, băuturi pentru pisici, biscuiți pentru
pisici, alimente pentru pisici, litieră pentru pisici,
produse comestibile pentru pisici, preparate
alimentare pentru pisici, hrană la conservă
pentru pisici, nisip pentru pisici și alte animale
mici, alimente care conțin ficat pentru hrănirea
pisicilor, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, alimente
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sub formă de inele pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente pentru pisici pe
bază de sau care conțin pește, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat
pentru hrănirea pisicilor, biscuiți pentru animale,
animale de casă, animale de menajerie, produse
comestibile pentru animale, hrană sintetică
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
litiere pentru animale domestice, litieră pentru
animale mici, hrană pentru animale domestice,
lapte praf pentru animale, materiale pentru
culcușul animalelor, preparate pentru hrana
animalelor, prăjituri din cereale pentru animale,
paturi și culcușuri pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, alimente la conservă pentru animale,
litieră pentru cuștile de animale, substanțe
alimentare fortifiante pentru animale, lapte praf
pentru hrana animalelor, semințe de in pentru
consum animal, obiecte comestibile de mestecat
pentru animale, hrană comestibilă pentru
animale pentru masticat, produse alimentare
și hrană pentru animale, produse comestibile
pentru animale de companie, lapte praf pentru
animale de companie, hârtie granulată pentru
igiena animalelor domestice, nisip aromat pentru
animale de companie (litieră), nisip aromat
(litieră) pentru animale de companie, hrană
de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de bucăți, hârtie abrazivă
(litieră) pentru animale de companie, hârtie
abrazivă pentru animale de companie (litieră),
conserve de pește pentru animale de companie,
nisip pentru litiere de animale de companie,
alimente care conțin fosfat pentru hrănirea
animalelor, hârtie cu nisip pentru animale de
companie (litieră), așternuturi confecționate din
hârtie reciclată pentru animale mici, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, litieră pentru animale, obținută din silicat
de calciu hidratat, hrană la conservă care constă
din carne pentru animale tinere, preparate pentru
animale de companie sub formă de batoane de
joacă.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04314

(740)

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

22/06/2022
INNER DESIGN CENTER SRL,
STR. FINTA NR.1, BL.1, SC. 2, ET.
1, AP.25, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FOUR DESIGN STUDIO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
mobilă și articole de mobilier, oglinzi, rame
pentru tablouri, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport, etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
(mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mobilier de baie, mobilier de bucătărie,
mobilier de exterior, mobilier de interior, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, panouri
decorative din lemn (mobilier), panouri pentru
mobilier, paravane (mobilier), paturi, scaune,
unități de depozitare (mobilier), vitrine, uși
de interior, uși de sticla, uși glisante, uși
filomuro, uși de exterior din aluminiu, uși de
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exterior din lemn, ferestre din pvc, ferestre din
PVC și aluminiu, ferestre din PVC și lemn,
articole pentru decorațiuni interioare, articole
pentru decorațiuni exterioare, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și
beton, finisaje pentru pardoseli din lemn, finisaje
poliuretanice (vopsele), finisaje din lemn, finisaje
texturate din beton, pardoseli metalice, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, pardoseli
nemetalice, pardoseli de parchet și plăci de
parchet, articole de iluminat, componente de
instalații sanitare, articole de uz caznic (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de importexport, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
arhitectură, consultaţii arhitecturale, servicii de
amenajări interioare, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
servicii de design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare, decorațiuni interioare, design de
decoraţiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, proiectare de
compoziții decorative, proiectare de decoruri
pentru programe de televiziune.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04315

22/06/2022
SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL
SRL, STR. UNIRII NR.108, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900580, CONSTANȚA, ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

PISIMALL
(531)

Clasificare Viena:
03.01.06; 26.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate: negru, roșu,
galben,alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
organizare și coordonare de vânzări de animale,
ținere a unui registru cu rase de animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare și hrana pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
și hrana pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de litieră
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
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de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, organizare și coordonare
de vânzări, pentru alte persoane, de animale,
servicii de comerț cu diverse produse pentru
animale și în special pisici, organizare expozitii in
domeniu animalelor de casa, cu scop comercial
și de promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucarii, îmbracaminte și
mobilier pentru animale și în special pentru pișici,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, îmbrăcaminte și mobilier pentru animale
și în special pentru pișici, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suplimente alimentare pentru
animale, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri pentru animale
și în special pentru pisici cum ar fi: produse
de igienă și cosmetică, suplimente alimentare,
vitamine, produse farmaceutice veterinare,
îmbrăcăminte, curele, zgardă, mabilier, litiere,
tăvi, recipiente, jucării, harnă și băuturi, nisip
culcușuri, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, serviciile
putand 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 șiteurilor web sau al emișiunilor de tip teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04316

(740)

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

22/06/2022
DIRECT IMPORT-EXPORT SRL,
STR. CORNIŞA BISTRIŢEI, NR.36,
SC.C, ET.1, AP.6, JUDETUL
BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Naturele
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.05.03; 05.03.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, semințe, preparate, semințe
procesate, semințe de dovleac prelucrate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe
pestrițe, semințe de floarea soarelui, preparate,
semințe comestibile, alune de pădure preparate,
alune prăjite, amestecuri de fructe și nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate,
arahide, preparate, prune uscate, caise uscate,
merișoare uscate, fistic preparat, fructe confiate,
fructe conservate, fructe uscate, migdale
măcinate, migdale preparate, porumb dulce,
prelucrat, porumb prăjit, naut prăjit, năut,
preparat, nuci comestibile, nuci preparate, miez
de nuca, prune conservate, smochine uscate,
stafide.
31. Alune, proaspete, arahide proaspete,
fructe proaspete, caise neprelucrate, prune
neprelucrate, merișoare proaspete, migdale
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(fructe), năut proaspăt, nuci proaspete,
nuci neprelucrate, ovăz, semințe oleaginoase
nepreparate, semințe de floarea-soarelui,
semințe neprocesate.

(210)
(151)
(732)

M 2022 04318

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04317

22/06/2022
BIEA SECURITY SRL, STR.
LAZAR GHEORGHE, NR.24, SAD
26, ETAJ IV, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Templu pentru femei

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

(511)

(540)

BIEA SECURITY B
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor materiale şi indivizilor.
───────

22/06/2022
CORALINA CHIRIAC, STR. JEAN
LOUIS CALDERON, NR.59, ET.5,
AP.16, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea și conducerea de workshopuri, organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, servicii de
consiliere în materie de educație, educație,
furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe referitoare la educație,
educație cu privire la sănătatea fizică, informații
în materie de educație, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, servicii de consultanță
în domeniul educației, organizare de întâlniri
pe teme de educație, furnizare de informații
în materie de educație, servicii de consultanță
în materie de educație, organizarea de
demonstrații în scopuri educaționale, organizare
și coordonare de demonstrații cu scop educativ,
coaching pentru viață (instruire), organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
asistență profesională individualizată (coaching),
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
organizare de sesiuni de formare, formare
privind sănătatea și starea de bine, servicii
de instruire, servicii educaționale de sprijin,
servicii oferite de ateliere recreative, ateliere
de formare, organizarea de ateliere de lucru,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, organizare de ateliere și seminare,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare și coordonare de ateliere
și seminare de autoconștientizare, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizare de ateliere de
lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
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percepție, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, servicii educative și de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire, pregătire pentru părinți în
domeniul organizării de grupuri de sprijin pentru
părinți, organizarea de cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
furnizare de cursuri educaționale, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, elaborare de materiale
educative, servicii de scriere pentru bloguri,
realizare, coordonare și organizare de seminarii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04321

22/06/2022
GHEORGHE DINCĂ, SAT
MICLOȘANII MICI, NR.365,
JUDETUL DAMBOVITA, COMUNA
MALU CU FLORI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

Dorința de tradiție GeCa
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.01.03;
05.07.15; 03.13.01
(591) Culori revendicate: galben, albastru,
verde, rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Gemuri, gem de zmeură, gem de căpșuni,
gem de rubarbă, gem de mure, gem de
merișoare, gemuri din fructe, gem de portocale
și ghimbir, compot de mere, compot de
merișoare, jeleuri, dulcețuri, compoturi, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
congelate (fructe -), fructe uscate, fructe glasate,
fructe congelate, fructe, gătite, cipsuri din
fructe, fructe feliate, fructe aromatizate, fructe
fermentate, fructe tăiate, fructe coapte, coji de
fructe, pastă de fructe, marmelada din fructe,
fructe (jeleuri de -), pulpă de fructe, fructe în
conservă, fructe la borcan, cremă de fructe,
piureuri de fructe, conserve de fructe, fructe în
saramură, praf de fructe, tocătură din fructe,
produse din fructe uscate, fructe de pădure,
conservate, aranjamente de fructe procesate,
tartă umplută cu fructe, fructe conservate în
alcool, amestecuri de fructe uscate, batoane pe
bază de fructe și fructe nucifere, pastă de fructe
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presate, iaurturi cu gust de fructe, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conservă, jeleuri
de fructe tartinabile, gustări pe bază de fructe,
deserturi pe bază de fructe, umpluturi de fructe
pentru plăcinte.
32. Bere și bere fără alcool, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice, bere și produse de bere.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru alcoolic, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04324

22/06/2022
ANDREI-MARIAN HUTANU,
SOS.CONSTANTEI NR.2U BIS,
JUD. CONSTANȚA, CUMPANA,
CONSTANȚA, ROMANIA
PAUL BURCA, STR.SG.NICOLAE
GRINDEANU NR.27, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144 BL.ST2,SC.B,AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M 2022 04323

22/06/2022
ADRIAN-MIHAI GAVRILA, STR
XII NR 14, JUD. SIBIU, CRISTIAN,
557085, SIBIU, ROMANIA

Bukate
(511)

SILVERBACKS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras
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
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea

(531)

Clasificare Viena:
03.05.19; 27.05.01; 27.05.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații
software
înregistrate
sau
descărcabile, software mobil, software integrat,
software de calculator, aplicații software
descărcabile.
42. Dezvoltare de software, proiectare de
software, creare de software, elaborare
de
software,
închirierea
de
software,
programare pentru calculatoare, programare
de pagini web, programare de software
pentru telecomunicații, dezvoltare software,
programare și implementare, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, furnizare de studii
tehnice referitoare la programare pe calculator,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere de
software de calculator.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04325

(210)
(151)
(732)

22/06/2022
ANDREI-MARIAN HUTANU,
SOS.CONSTANTEI NR.2UBIS,
JUD. CONSTANTA, CUMPANA,
CONSTANȚA, ROMANIA
PAUL BURCA, STR.SG.NICOLAE
GRINDEANU NR.27, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740)

CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144 BL.ST2,SC.B,AP.46,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

22/06/2022
LA PESTE SRL, BD MAMAIA
NORD 32S, C-12,CAM 1, JUD.
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144 BL.ST2,SC.B,AP.46,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

THE RAVEN
(511)

(540)

CARTIERUL DIGITAL

(511)

M 2022 04326

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, servicii oferite de ateliere
recreative, coordonare de activități culturale,
divertisment interactiv on-line, coordonare de
comunitati digitale,pasionate de programare
soft.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, servicii
oferite de ateliere recreative, organizare de
festivaluri.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2022 04329

22/06/2022
ADRIANA POPESCU, CALEA
MARASESTI, NR.8C/33, BL.8,
SC.C, AP.33, JUD. BACAU,
ONESTI, 601117, BACĂU,
ROMANIA

bath different happybody
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04330

23/06/2022
TGO PIESE UTILAJE SRL, STR.
LUPSANU NR. 27, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

M 2022 04333

23/06/2022
RUS
CONSTANTIN-DRAGOS,
SAT GHERGHANI NR.165,
JUD. DÂMBOVIȚA, RACARI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

FDPU FURNIZORUL
DE PIESE UTILAJE
(531)

Clasificare Viena:
15.07.04; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.11
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenții de import export, servicii
de comerț online/ridicata și amănuntul pentru
piese utilaje de construcții/agricole.
(531)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04332

23/06/2022
MEDILOGIC CHEMICAL CENTER
SRL, BULEVARDUL DECEBAL
14, BLOC S6, SCARA 2, AP. 32,
INTERFON 32, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Free Swimming Baby
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

FULGER
Clasificare Viena:
01.15.03; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Echipament de pescuit, articole de pescuit
respectiv: cârlige de pescuit, articole de scoatere
a peștelui din cârlige de undiță (accesorii de
pescuit), accesorii de pescuit respectiv: fire
tippet pentru pescuit, monturi paternoster pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, momeală
artificială de pescuit, momeală de pescuit
(sintetic), momeli pentru vânătoare sau pescuit,
muște artificiale folosite pentru pescuit, momeală
(artificială), momeală artificială de aruncat în apă
pentru pescuit, nadă artificială de pescuit.
31. Momeală, nu artificială, momeală vrac (vie
sau naturală).
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
servicii de cercetare și informații de piață,
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promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, regruparea în avantajul terților a
următoarelor tipuri de produse: echipament de
pescuit, articole de pescuit, accesorii de pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, momeală
pentru pescuit, momeală artificială de pescuit,
momeală de pescuit (sintetic), momeli pentru
vânătoare sau pescuit, muște artificiale folosite
pentru pescuit, momeală (artificială), momeală
artificială de aruncat în apă pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, momeală, nu artificială,
momeală vrac (vie sau naturală) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achiziționeze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04334

23/06/2022
MEDILOGIC CHEMICAL CENTER
SRL, BULEVARDUL DECEBAL
14, BLOC S6, SCARA 2, AP. 32,
INTERFON 32, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
tricouri pentru rugby, tricouri din pichet, tricouri
tip polo, tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal,
tricouri pentru yoga, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri cu mânecă scurtă, tricouri pentru fotbal
american, tricouri de tenis.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servii de barmani, servicii
ale barurilor, servicii oferite de localuri tip snackbar, servicii de restaurant și bar, servicii de
baruri cu narghilea, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, furnizare de informații referitoare
la baruri, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii de bar cu servire de vin, furnizare de
informații despre servicii de bar, servicii de baruri
de sucuri de fructe, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, furnizare de informații cu
privire la servicii de bar, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, snack-baruri.
───────
(210)
(151)
(732)

Spiridusi cu pluta
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04335

23/06/2022
RADU UNGUREANU, STR. DACIA
47, ETAJ 4, AP. 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

1Up Gamers

(540)

(511)

M 2022 04337

23/06/2022
EMBO LUX, STR. MIHAIL
SADOVEANU, NR 3, JUD. ILFOV,
BRANESTI, 077030, ILFOV,
ROMANIA

MEVIS LINE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente
respectiv: aparate de măcinat cu acționare
manuală, aparate de ras brânză cu sită,
aparate de zdrobit pentru utilizare în bucătărie
neeelectric, aparate neelectrice de făcut granita,
oale de gătit sub presiune neelectrice, accesorii
de rulare pentru sushi, acoperitoare pentru
alimente izolate și pliabile, aerator plăcintă,
agitatoare de cafea, recipiente termoizolante
pentru alimente, amestecătoare de fructe
utilizate pentru cocteiluri, aparate de făcut
sushi acționate manual, aparate de făcut vafe
neelectrice, aparate de gătit cu aburi neelectrice,
aparate de gătit sub vid.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04338

23/06/2022
ETOC ONLINE SRL, STR.
APUSULUI NR. 34, BL. M6, CAM.
4, SC. B, ET. 5, AP. 68, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04342

(740)

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

ETOC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț online cu ridicata și
amănuntul.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

CAFÉ AMIGO SOLÚVEL
(511)

M 2022 04339

23/06/2022
OKAY CURIER TRANSPORT SRL,
STR. CAMIL RESSU, NR. 33, BL. N
4, SC. 2, AP. 91, ET. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OK CURIER
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 02.01.15; 19.03.03
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de curierat pentru transportul de
marfă.
───────

23/06/2022
STRAUSS COFFEE B.V., 2
PROF, J.H. BAVINCKLAAN,
AMSTELVEEN, 1183 AT, TARILE
DE JOS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, eletrice, mașini de cafea,
electrice, filtre electrice de cafea, capsule
de cafea, goale, reîncărcabile, percolatoare
electrice de cafea, aparate pentru prăjit cafea,
mașini electrice de cafea espresso, ibrice de
cafea electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
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aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea,
umplute, arome de cafea, cafea cu gheață,
extracte de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori
de cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, cicoare (înlocuitori de
cafea), boabe de cafea prăjite, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață pe
bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe

și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04343

(740)

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

23/06/2022
STRAUSS COFFEE B.V., 2
PROF, J.H. BAVINCKLAAN,
AMSTELVEEN, 1183 AT, TARILE
DE JOS

(540)

CAFÉ AMIGO SOLÚVEL
(531)

(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 11.01.02;
11.03.03; 11.03.09; 11.03.20; 05.07.01;
29.01.15
Culori revendicate: alb, portocaliu,
auriu, maro, argintiu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,

altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, electrice, mașini de
cafea, electrice, filtre electrice de cafea, capsule
de cafea, goale, reîncărcabile, percolatoare
electrice de cafea, aparate pentru prăjit cafea,
mașini electrice de cafea espresso, ibrice de
cafea electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,

cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea,
umplute, arome de cafea, cafea cu gheață,
extracte de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori
de cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, cicoare (înlocuitori de
cafea), boabe de cafea prăjite, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață pe
bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.
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(210)
(151)
(732)

(540)

aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă, structuri și construcții nemetalice
transportabile, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminare, servcii de dezinsecție
și deratizare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de excavare și extracție de
zăcăminte naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, încărcare de baterii și
dispozitive de stocare de electricitate și închiriere
de echipamente aferente, extracție de resurse
naturale.

M 2022 04344

23/06/2022
LAVOBAD IMPEX SRL, STR.
RĂDIȚEI, NR. 29, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051801, ROMANIA

lavobad PROIECTARE
EXECUTIE INSTALATII
CONSTRUCTII fondat in 1993
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.15.09; 26.04.01
(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone
PMS 3145), gri (Pantone PMS 432)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri, rășini naturale în stare brută, strat
de protecție, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului.
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.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04345

23/06/2022
BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE SA, BD. ION
MIHALACHE, NR. 1-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

LUMEA9
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicatii educative (tiparite), publicatii
imprimate.
35. Servicii de promovare si publicitate.
41. Servicii de educatie si instruire, organizarea
de manifestari stiintifice si culturale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04346

23/06/2022
ANDREESCU A PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA, STR.
PRINCIPALA, NR. 79, JUD.
CĂLĂRAŞI, DRAGOŞ VODA,
917085, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04347

(740)

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

23/06/2022
TURCANU FLAVIUS IOAN, STR.
TABLEI, NR. 8, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Din Bărăgan
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 05.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate coapte și drojdie.
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, paturi și culcușuri pentru
animale, produse alimentare și hrană pentru
animale.
───────

S SOUL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21;
26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Echipament
sportiv
(îmbrăcăminte),
echipament
de
gimnastică,
pantaloni
sportivi, articole sportive pentru acoperit
capul (cu excepția căștilor), îmbrăcăminte,
jachete (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), jambiere
pentru genunchi (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru sport, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, încălțăminte pentru sport,
încălțăminte pentru antrenament.
28. Echipamente pentru sport(articole sportive),
articole și echipament de sport, echipament
de exerciții acționat manual, echipament de
antrenament în arte marțiale, genți adaptate
special pentru echipamente sport, aparate
pentru antrenament sportiv, protecții utilizate
în activități sportive, apărători de tibie de uz
sportiv, protecții pentru mână adaptate pentru
uz sportiv, protecții pentru brațe adaptate pentru
activități sportive, suporturi de protecție pentru
umeri și coate (articole sportive), aparate pentru
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exerciţii fizice, aparate pentru antrenamente,
aparate pentru tonifierea corpului, aparate şi
echipamente de sport, aparate de interior pentru
fitness, aparate pentru exerciţii abdominale,
articole pentru gimnastică, greutăţi pentru
fitness.
41. Activităţi sportive, antrenament sportiv,
coordonare de evenimente sportive în direct,
cursuri de exerciţii fizice, exploatarea instalaţiilor
sportive, furnizarea de instalaţii pentru fitness
şi exerciţii fizice, găzduirea de ligi sportive
fantezie, informaţii cu privire la educaţia
sportivă, închirierea de echipament pentru
sport (cu excepţia vehiculelor), închirierea de
echipamente sportiv sau pentru exerciţii fizice,
furnizarea de servicii educaţionale referitoare
la exerciţii fizice, furnizarea de informaţii
despre exerciţii fizice pe un site web online,
furnizarea de instalaţii pentru practicarea
exerciţiilor fizice în cluburi de sport, furnizarea
de echipament şi de cursuri de pregătire
în domeniul exerciţiilor fizice, organizarea
turneelor sportive, organizarea de competiţii
sportive şi evenimente sportive, organizarea de
antrenamente de sport, producţie de evenimente
sportive, producţie de evenimente sportive
pentru radio, producţie de evenimente sportive
pentru filme, servicii de antrenament pentru
activităţi sportive, supravegherea executării
exercitiilor fizice, servicii pentru furnizarea
echipamentelor pentru exerciţii fizice, servicii de
divertisment legate de sport, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
inchiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament și instalații
sportive, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, închirierea de echipament
pentru sport (cu excepția vehiculelor), servicii
pentru furnizarea echipamentelor pentru exerciții
fizice, închiriere de echipament sportiv sau
pentru exerciții fizice, coaching sportiv (instruire),
antrenamente sportive, activități sportive,
educație sportivă, pregătire sportivă, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, coordonare de evenimente sportive,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, servicii de antrenament pentru
activități sportive, organizare și coordonare
de evenimente sportive, cluburi de agrement
cu instalații sportive, producție de evenimente
sportive pentru televiziune, organizare de
activități sportive și competiții, organizare de
evenimente și competiții sportive, organizare de
activități sportive sau competiții, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de competiții și evenimente sportive, cursuri

de pregătire în activități sportive, furnizare de
instalații sportive de antrenament, organizare de
concursuri de lupte, furnizare de știri și informații
privind luptele corp la corp, printr-o rețea globală
de calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04348

(740)

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

23/06/2022
AVENGER SECURITY S.R.L.,
BULEVARDUL CAROL I, NR. 48,
JUDET DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

AVENGER SECURITY
(591)
(511)

Culori revendicate: albastru
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)

M 2022 04349

(740)

VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

23/06/2022
GRUPUL DE CONSULTANTA
PENTRU DEZVOLTARE DCG SRL,
STR.EUGEN BARBU, NR.28A,
ET.1, JUDET ILFOV, MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

consolid8
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.17; 29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru
(R24G79B129, R55G119B188), verde
(R14G131B133, R14G131B133,
R57G187B157)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanta in organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanta
profesionala in afaceri, servicii de intermediere
comerciala, promovarea vânzărilor pentru terți,
servicii de generare de potențiali clienti,
consiliere de afaceri referitoare la creșterea
finanțării, servicii de consiliere referitoare la
planificarea afacerilor, servicii de consiliere
referitoare la achiziții de afaceri, consultanta in
managementul afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, managementul
afacerii pentru furnizorii de servicii independenti,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, publicitate si marketing,
promovarea afacerii [publicitate], publicitate
privind sponsorizările, cautarea de sponsorizări,
cautarea de sponsorizări si consultanta privind
investițiile, sponsorizarea evenimentelor de
divertisment, servicii de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, publicitate prin posta,

producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, asistenta in managementul
afacerilor, consultanta in organizarea si
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, consultanta in
marketing, consultanta in management, oferirea
de informatii in domeniul afacerilor, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la potrivirea potențialilor investitori
privati cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii pentru afaceri, respectiv
potrivirea potențialilor investitori privati cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii de consultanta in afaceri privind
gestionarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanta in afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanta in afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, asistenta privind managementul
comercial sau industrial, compilarea de
informatii in baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informatii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanta privind strategiile de
comunicare in relațiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, servicii
de registru de cadouri, facturare, marketing,
campanii de marketing, pregătire de campanii
publicitare, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
promovarea intereselor comerciale si de afaceri
ale investitorilor oferite de o asociație pentru
membrii sai, publicarea de texte publicitare,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
profilarea consumatorilor in scopuri comerciale
sau de marketing, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
publicitate prin televiziune, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand
pentru terti, managementul afacerii, servicii de
intermediere in afaceri, managementul afacerilor
comerciale, planificarea strategica a afacerii,
servicii de planificare strategica a afacerilor,
servicii de consultanta in managementul
afacerilor, preluare computerizata a informațiilor
de afaceri, afaceri si cercetare de piața,
analiza tendințelor de afaceri, servicii de
afaceri legate de infiintarea de afaceri,
managementul afacerilor pentru terti, servicii
organizatorice in scopuri financiare, activitati de
marketing si promovare legate de administrarea
afacerilor si managementul afacerilor, consiliere
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de afaceri referitoare la creșterea finanțării,
servicii de consiliere referitoare la planificarea
afacerilor, servicii de consiliere referitoare la
achiziții de afaceri, managementul afacerii
pentru furnizorii de servicii independenti,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de externalizare
(asistenta de afaceri), marketing cu public
tinta, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, marketing prin
influenced, marketing pentru evenimente,
întrebări privind afacerile, demonstratii cu
produse, managementul interimar al afacerii,
servicii de informatii privind marketing-ul,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii si vânzătorii de
bunuri si servicii, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioara.
36. Multifinantare, servicii de strângere de
fonduri prin intermediul unui site web de
crowdfunding, servicii de crowdfunding sub
forma de finanțare din bani colectati de
la persoane fizice, servicii de strângere de
fonduri prin site-uri de finanțare participativa,
gestiunea fondurilor, managementul fondurilor,
gestionarea fondurilor financiare, management
de fonduri mutuale, managementul financiar
al fondurilor, servicii de transfer de fonduri,
investiții de fonduri pentru terti, servicii automate
de transfer de fonduri, procurare de fonduri
in scopuri financiare, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, servicii de
strângere de fonduri prin site-uri de finanțare,
organizarea de colectare de fonduri, consultanta
privind fondurile de investitii, administrarea
fondurilor, investirea fondurilor, investiții în
fonduri, investiții de fonduri, investiții de fonduri
in scopuri caritabile, organizare de activitati de
strângere de fonduri pentru afaceri, organizarea
finanțării pentru afaceri, strângere de fonduri
pentru afaceri online, servicii financiare legate
de afaceri, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activitatilor de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, servicii de
strângere de fonduri in scopuri caritabile prin
organizarea si realizarea de gale, tranferuri
de fonduri, transfer computerizat de fonduri,
coordonarea strângerilor de fonduri, servicii de
gestionare a fondurilor, administrarea financiara
a fondurilor de investitii, managementul financiar
al fondurilor de investitii, servicii de consiliere

referitoare la fonduri mutuale, gestionarea
de fonduri mutuale, servicii de consultanta
financiara, servicii computerizate de consultanta
financiara, consultanta financiara in domeniul
managementului riscului, servicii de consiliere
si consultanta financiara, servicii de consultanta
financiara si de investitii, consultanta financiara
in domeniului managementului riscului, servicii
de consultanta in afaceri privind gestionarea
campaniilor de strângere de fonduri, transfer
de fonduri in rețele de comunicatii electronice,
pentru achiziția de produse, transfer de fonduri
pentru achiziționarea de bunuri, prin rețele
de comunicatii electronice, transferul electronic
de fonduri, transfer de fonduri prin rețele
de comunicatii electronice, procesarea platilor
efectuate cu cârdul de credit, securizarea
de fonduri, procesarea platilor efectuate cu
cârdul de debit, sponsorizarea financiara a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiara
a evenimentelor culturale, sponsorizare, cautare
de sponsorizare, sponsorizare si protecție
financiara, colectarea de fonduri, colectarea de
fonduri si sponsorizare, promovarea produselor
si a serviciilor prin sponsorizare, strângere
de fonduri si sponsorizare financiara, servicii
de finanțare pentru sponsorizare financiara,
servicii de finanțare pentru sponsorizarea
afacerilor, activitatilor industriale, strângerea
de fonduri caritabile, sponsorizare financiara,
multifinantare, furnizarea de informatii, evaluări,
recenzii si recomandări referitoare la fondurile
mutuale prin intermediul unui site web,
servicii financiare legate de planuri de capital
personal, consultanta in domeniul investițiilor
de private equity, cercetarea capitalului de
afaceri, investirea in proprietăți, organizarea de
strângere de fonduri caritabile pentru activitati
financiare, investiții de capital, administrarea
fondului de capital, investiții de capital propriu,
strângerea de capital financiar, administrarea
financiara a capitalului investitional, strângerea
de capital pentru achiziții si fuziuni de
afaceri, servicii de finanțare cu capital de
risc pentru companii si start-up-uri, oferirea
de finanțare a capitalului de lucru pentru
intreprinderi mici si proprietari de intreprinderi
mici, furnizarea de informatii financiare pentru
investitori, organizarea de activitati de colectare
de fonduri pentru susținerea cercetării medicale
si a procedurilor pentru cei aflati in dificultate.
41. Furnizarea online de publicatii electronice,
nedescarcabile, organizarea si susținerea
conferintelor,
organizarea
si
susținerea
congreselor, organizarea si susținerea de
concerte, distribuție de filme, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea

261

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

online de muzica, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
organizarea de expoziții in scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de spectacole de
moda in scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri, organizare de conferințe, organizarea
si conducerea de conferințe, coordonare
de conferințe de afaceri, organizare de
reuniuni si conferințe, organizare de seminarii
si conferințe, organizarea de conferințe in
domeniul instruirii, organizarea de conferințe in
domeniul publicității, organizarea de conferințe in
domeniul comerțului, organizarea de conferințe
in domeniul afacerilor, realizare, coordonare
si organizare de conferințe, organizarea de
expoziții in scopuri culturale sau educaționale,
fotografie, organizarea si susținerea de
simpozioane, desfasurarea de evenimente
de divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment, organizarea si desfasurarea
conferințelor de afaceri, educație in afaceri,
training in afaceri, consultanta in formarea
afacerii, cercetarea capitalului de afaceri,
organizarea instruirii in afaceri, cursuri de
formare in planificarea strategica referitoare la
publicitate, promovare, marketing si afaceri.
42. Servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologia pentru tranzacțiile de comerț
electronic, servicii de mentenanta si consultanta
referitoare la software utilizat in domeniul
comerțului electronic, stocarea electronica a
datelor, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), găzduirea
site-urilor web, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unica pentru aplicatii software online, platforma
ca serviciu [paas], furnizarea unei platforme
de tranzacționare online pentru intermedierea
fondurilor de investitii, furnizarea temporara de
software nedownloadabil in scopuri financiare,
platforme de găzduire pe internet, furnizarea
unei platforme de tranzacționare online pentru
tranzacționarea valorilor mobiliare, stocarea
computerizata a informațiilor de afaceri, stocarea
electronica a informațiilor de afaceri si financiare,
găzduire de softuri online care permite crearea
si găzduirea de microsite-uri web pentru afaceri,
găzduirea de platforme de comerț electronic pe
internet.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04352

(740)

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

23/06/2022
LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 RUE DU PONT NEUF, PARIS,
F-75001, FRANȚA

(540)

LOUIS VUITTON
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, fișiere de computer descărcabile
care conțin bunuri, locuri sau personaje
virtuale pentru utilizare online și în medii
virtuale, augmentate sau de realitate mixtă,
obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile pentru utilizare online și în medii
virtuale, augmentate sau de realitate mixtă,
software descărcabil pentru jocuri virtuale,
augmentate sau în realitate mixtă, software
descărcabil pentru gestionarea tranzacțiilor
utilizând tehnologia blockchain, software de
calculator descărcabil pentru tranzacționarea,
schimbul, partajarea, vizualizarea, stocarea și/
sau gestionarea de bunuri virtuale, locuri
sau personaje, obiecte digitale de colecție
și jetoane nefungibile, software de calculator
descărcabil care include bunuri virtuale,
locații sau personaje, obiecte digitale de
colecție și jetoane nefungibile, aplicații mobile
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru tranzacționarea, vizualizarea, stocarea și/
sau gestionarea bunurilor virtuale, locații sau
personaje, obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile, jetoane nefungibile (nft) și alte
jetoane de aplicație, portofel hardware cu bunuri
virtuale, locuri sau personaje, obiecte digitale
de colecție și jetoane nefungibile, căști virtuale,
augmentate sau de realitate mixtă, furnizare
de software descărcabil pentru jocuri virtuale,
augmentate sau în realitate mixtă, furnizare de
software descărcabil pentru jocuri electronice,
software descărcabil de realitate virtuală,
augmentată sau mixtă, software descărcabil
pentru crearea, producerea, modificarea,
tranzacționarea, schimbul, partajarea de imagini
animate sau neanimate, videoclipuri, texte și
conținut audio în medii online sau offline
de realitate virtuală, augmentată sau mixtă,
software descărcabil pentru rețele sociale și
interacțiunea cu comunitățile online și/sau într-
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un mediu virtual, augmentat sau de realitate
mixtă, software descărcabil pentru accesarea
conținutului multimedia de divertisment, software
de calculator descărcabil pentru furnizarea
de acces la un mediu de realitate
virtuală, augmentată sau mixtă, software
descărcabil pentru crearea, producerea,
modificarea, accesarea, vizualizarea, utilizarea,
tranzacționarea, schimbul, partajarea imaginilor
digitale animate și neanimate ale bunurilor
virtuale, și anume ceasuri, bijuterii, ochelari,
parfumuri, produse cosmetice, articole sportive,
veselă, articole decorative, lumânări, genți,
bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii, mobilier,
lucrări de artă, personaje, avatare, locații,
suprapuneri digitale și teme vizuale în medii
virtuale, augmentate sau mixte online sau offline,
chei criptografice descărcabile pentru primit
și cheltuit criptomonede, portofele hardware,
ochelari și lentile virtuale, augmentate sau de
realitate mixtă, ochelari 3d, ochelari inteligenți,
software descărcabil și platforme de calculator
sub formă de software descărcabil pentru
accesarea, cumpărarea, închirierea, partajarea,
schimbul, crearea, vizualizarea, gestionarea,
operarea, utilizarea și interacțiunea cu bunuri,
locuri sau personaje virtuale, obiecte de colecție
digitale sau jetoane nefungibile în medii online
sau offline virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă, jetoane de securitate (dispozitive de
criptare), mănuși echipate cu senzori, mănuși de
realitate virtuală, holograme, imagini holografice,
filme holografice, amprente holografice, ecrane
holografice, ceasuri inteligente.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
închiriere de bunuri, personaje sau locuri
virtuale, obiecte digitale de colecție sau jetoane
nefungibile, online în medii virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă, servicii de vânzare
cu amănuntul sau de închiriere de bunuri,
personaje sau locații virtuale, obiecte digitale
de colecție sau jetoane nefungibile în locații
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul sau de
închiriere online pentru bunuri fizice în medii
online sau offline, virtuale, augmentate sau de
realitate mixtă, servicii de vânzare cu amănuntul
sau de închiriere de bunuri fizice în locații
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul sau de
închiriere de bunuri, personaje sau locuri fizice,
furnizarea unei piețe online sau offline pentru
cumpărători, locatori, chiriași și vânzători de
bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte de
colecție digitale și jetoane nefungibile, furnizarea
unei piețe în medii virtuale, augmentate sau
mixte online sau offline pentru cumpărători,
chiriași, locatori și vânzători de bunuri sau

locații fizice, promovarea și publicitatea de bunuri
virtuale, locuri sau personaje, obiecte digitale
de colecție și jetoane nefungibile, servicii de
licitație referitoare la bunuri, locuri sau personaje
virtuale, obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile, organizarea și desfășurarea de
evenimente în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare în legătură cu bunuri, locuri
sau personaje virtuale, obiecte de colecție
digitale și jetoane nefungibile, organizarea și
desfășurarea de expoziții comerciale, prezentări
de modă și expoziții în medii online sau
offline virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă în scopuri comerciale sau publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.
36. Servicii financiare legate de bunuri virtuale,
locuri sau personaje, obiecte digitale de colecție
și jetoane nefungibile, afaceri monetare legate
de bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte
de colecție digitale și jetoane nefungibile,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară
referitoare la bunuri virtuale, locuri sau
personaje, obiecte de colecție digitale și jetoane
nefungibile.
41. Servicii de divertisment online și offline, și
anume furnizarea de bunuri, locuri sau personaje
virtuale online, obiecte de colecție digitale și
jetoane nefungibile, servicii de divertisment, și
anume, furnizarea de jocuri online în care
jucătorii pot câștiga bunuri virtuale, locuri
sau personaje, obiecte de colecție digitale,
jetoane nefungibile, jetoane digitale sau alte
jetoane de aplicație, furnizare de software
nedescărcabil pentru jocuri în realitate virtuală,
augmentată sau mixtă, furnizare de software de
jocuri electronice nedescărcabile, organizarea,
pregătirea, producția și găzduirea de evenimente
de divertisment social, simpozioane, conferințe,
congrese, în medii online sau offline de realitate
virtuală, augmentată sau mixtă, organizarea,
realizarea si producția de spectacole si
prezentări de moda în medii virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă online sau nu, în scopuri
de divertisment, organizare de târguri și expoziții
în medii virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă, online sau nu, în scopuri culturale sau
educaționale, furnizarea și desfășurarea de
tururi ghidate în medii virtuale, augmentate sau
de realitate mixtă, online sau offline, în scopuri
culturale sau educaționale.
42. Furnizarea de software care nu poate
fi descărcat pentru gestionarea tranzacțiilor
folosind tehnologia blockchain, furnizare de
software de calculator care nu poate fi
descărcat, cu bunuri virtuale, locații sau
personaje, obiecte digitale de colecție și
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jetoane nefungibile, stocare electronică de
bunuri virtuale, locuri sau personaje, obiecte
digitale de colecție și jetoane nefungibile, servicii
de autentificare, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator, servicii de
informatică de tip cloud pentru găzduire de
software pentru tranzacționare, comercializare,
vizualizare, gestionare și/sau autentificare de
bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte de
colecție digitale și jetoane nefungibile, software
nedescărcabil pentru crearea, producerea,
modificarea, accesarea, vizualizarea, utilizarea,
comercializarea, schimbul, partajarea imaginilor
digitale animate și neanimate ale bunurilor
virtuale, și anume ceasuri, bijuterii, ochelari,
parfumuri, produse cosmetice, articole sportive,
vesela, obiecte decorative articole, lumânări,
genți, bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, accesorii,
mobilier, opera de artă, personaje, avatare,
locații, suprapuneri digitale și teme vizuale în
medii online sau offline virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă, furnizarea de software
sau platforme care nu pot fi descărcate care
permit utilizatorilor să acceseze, să cumpere,
să închirieze, să partajeze, să comercializeze,
să creeze, să vizualizeze, să gestioneze, să
utilizeze, să interacționeze cu bunuri, locații sau
personaje virtuale, obiecte de colecție digitale
și jetoane nefungibile, furnizarea de software
de calculator nedescărcabil pentru accesarea,
crearea, producerea, modificarea, vizualizarea,
utilizarea, comercializarea, schimbul, partajarea,
gestionarea, mediilor virtuale, augmentate sau
de realitate mixtă online sau offline.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04354

(740)

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

23/06/2022
LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 RUE DU PONT NEUF, PARIS,
75001, FRANȚA

(540)

LV
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, fișiere de computer descărcabile
care conțin bunuri, locuri sau personaje
virtuale pentru utilizare online și în medii
virtuale, augmentate sau de realitate mixtă,
obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile pentru utilizare online și în medii
virtuale, augmentate sau de realitate mixtă,
software descărcabil pentru jocuri virtuale,
augmentate sau în realitate mixtă, software
descărcabil pentru gestionarea tranzacțiilor
utilizând tehnologia blockchain, software de
calculator descărcabil pentru tranzacționarea,
schimbul, partajarea, vizualizarea, stocarea și/
sau gestionarea de bunuri virtuale, locuri
sau personaje, obiecte digitale de colecție
și jetoane nefungibile, software de calculator
descărcabil care include bunuri virtuale,
locații sau personaje, obiecte digitale de
colecție și jetoane nefungibile, aplicații mobile
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru tranzacționarea, vizualizarea, stocarea și/
sau gestionarea bunurilor virtuale, locații sau
personaje, obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile, jetoane nefungibile (nft) și alte
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jetoane de aplicație, portofel hardware cu bunuri
virtuale, locuri sau personaje, obiecte digitale
de colecție și jetoane nefungibile, căști virtuale,
augmentate sau de realitate mixtă, furnizare
de software descărcabil pentru jocuri virtuale,
augmentate sau în realitate mixtă, furnizare de
software descărcabil pentru jocuri electronice,
software descărcabil de realitate virtuală,
augmentată sau mixtă, software descărcabil
pentru crearea, producerea, modificarea,
tranzacționarea, schimbul, partajarea de imagini
animate sau neanimate, videoclipuri, texte și
conținut audio în medii online sau offline
de realitate virtuală, augmentată sau mixtă,
software descărcabil pentru rețele sociale și
interacțiunea cu comunitățile online și/sau întrun mediu virtual, augmentat sau de realitate
mixtă, software descărcabil pentru accesarea
conținutului multimedia de divertisment, software
de calculator descărcabil pentru furnizarea
de acces la un mediu de realitate
virtuală, augmentată sau mixtă, software
descărcabil pentru crearea, producerea,
modificarea, accesarea, vizualizarea, utilizarea,
tranzacționarea, schimbul, partajarea imaginilor
digitale animate și neanimate ale bunurilor
virtuale, și anume ceasuri, bijuterii, ochelari,
parfumuri, produse cosmetice, articole sportive,
veselă, articole decorative, lumânări, genți,
bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii, mobilier,
lucrări de artă, personaje, avatare, locații,
suprapuneri digitale și teme vizuale în medii
virtuale, augmentate sau mixte online sau offline,
chei criptografice descărcabile pentru primit
și cheltuit criptomonede, portofele hardware,
ochelari și lentile virtuale, augmentate sau de
realitate mixtă, ochelari 3d, ochelari inteligenți,
software descărcabil și platforme de calculator
sub formă de software descărcabil pentru
accesarea, cumpărarea, închirierea, partajarea,
schimbul, crearea, vizualizarea, gestionarea,
operarea, utilizarea și interacțiunea cu bunuri,
locuri sau personaje virtuale, obiecte de colecție
digitale sau jetoane nefungibile în medii online
sau offline virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă, jetoane de securitate (dispozitive de
criptare), mănuși echipate cu senzori, mănuși de
realitate virtuală, holograme, imagini holografice,
filme holografice, amprente holografice, ecrane
holografice, ceasuri inteligente.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
închiriere de bunuri, personaje sau locuri
virtuale, obiecte digitale de colecție sau jetoane
nefungibile, online în medii virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă, servicii de vânzare
cu amănuntul sau de închiriere de bunuri,

personaje sau locații virtuale, obiecte digitale
de colecție sau jetoane nefungibile în locații
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul sau de
închiriere online pentru bunuri fizice în medii
online sau offline, virtuale, augmentate sau de
realitate mixtă, servicii de vânzare cu amănuntul
sau de închiriere de bunuri fizice în locații
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul sau de
închiriere de bunuri, personaje sau locuri fizice,
furnizarea unei piețe online sau offline pentru
cumpărători, locatori, chiriași și vânzători de
bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte de
colecție digitale și jetoane nefungibile, furnizarea
unei piețe în medii virtuale, augmentate sau
mixte online sau offline pentru cumpărători,
chiriași, locatori și vânzători de bunuri sau
locații fizice, promovarea și publicitatea de bunuri
virtuale, locuri sau personaje, obiecte digitale
de colecție și jetoane nefungibile, servicii de
licitație referitoare la bunuri, locuri sau personaje
virtuale, obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile, organizarea și desfășurarea de
evenimente în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare în legătură cu bunuri, locuri
sau personaje virtuale, obiecte de colecție
digitale și jetoane nefungibile, organizarea și
desfășurarea de expoziții comerciale, prezentări
de modă și expoziții în medii online sau
offline virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă în scopuri comerciale sau publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.
36. Servicii financiare legate de bunuri virtuale,
locuri sau personaje, obiecte digitale de colecție
și jetoane nefungibile, afaceri monetare legate
de bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte
de colecție digitale și jetoane nefungibile,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară
referitoare la bunuri virtuale, locuri sau
personaje, obiecte de colecție digitale și jetoane
nefungibile.
41. Servicii de divertisment online și offline, și
anume furnizarea de bunuri, locuri sau personaje
virtuale online, obiecte de colecție digitale și
jetoane nefungibile, servicii de divertisment, și
anume, furnizarea de jocuri online în care
jucătorii pot câștiga bunuri virtuale, locuri
sau personaje, obiecte de colecție digitale,
jetoane nefungibile, jetoane digitale sau alte
jetoane de aplicație, furnizare de software
nedescărcabil pentru jocuri în realitate virtuală,
augmentată sau mixtă, furnizare de software de
jocuri electronice nedescărcabile, organizarea,
pregătirea, producția și găzduirea de evenimente
de divertisment social, simpozioane, conferințe,
congrese, în medii online sau offline de realitate
virtuală, augmentată sau mixtă, organizarea,
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realizarea si producția de spectacole si
prezentări de moda în medii virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă online sau nu, în scopuri
de divertisment, organizare de târguri și expoziții
în medii virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă, online sau nu, în scopuri culturale sau
educaționale, furnizarea și desfășurarea de
tururi ghidate în medii virtuale, augmentate sau
de realitate mixtă, online sau offline, în scopuri
culturale sau educaționale.
42. Furnizarea de software care nu poate
fi descărcat pentru gestionarea tranzacțiilor
folosind tehnologia blockchain, furnizare de
software de calculator care nu poate fi
descărcat, cu bunuri virtuale, locații sau
personaje, obiecte digitale de colecție și
jetoane nefungibile, stocare electronică de
bunuri virtuale, locuri sau personaje, obiecte
digitale de colecție și jetoane nefungibile, servicii
de autentificare, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator, servicii de
informatică de tip cloud pentru găzduire de
software pentru tranzacționare, comercializare,
vizualizare, gestionare și/sau autentificare de
bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte de
colecție digitale și jetoane nefungibile, software
nedescărcabil pentru crearea, producerea,
modificarea, accesarea, vizualizarea, utilizarea,
comercializarea, schimbul, partajarea imaginilor
digitale animate și neanimate ale bunurilor
virtuale, și anume ceasuri, bijuterii, ochelari,
parfumuri, produse cosmetice, articole sportive,
vesela, obiecte decorative articole, lumânări,
genți, bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, accesorii,
mobilier, opera de artă, personaje, avatare,
locații, suprapuneri digitale și teme vizuale în
medii online sau offline virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă, furnizarea de software
sau platforme care nu pot fi descărcate care
permit utilizatorilor să acceseze, să cumpere,
să închirieze, să partajeze, să comercializeze,
să creeze, să vizualizeze, să gestioneze, să
utilizeze, să interacționeze cu bunuri, locații sau
personaje virtuale, obiecte de colecție digitale
și jetoane nefungibile, furnizarea de software
de calculator nedescărcabil pentru accesarea,
crearea, producerea, modificarea, vizualizarea,
utilizarea, comercializarea, schimbul, partajarea,
gestionarea, mediilor virtuale, augmentate sau
de realitate mixtă online sau offline.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04355

23/06/2022
MARDAR VASILICA CODRIN,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
82A, BL.R30, AP.105, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410078, BIHOR,
ROMANIA

FOODIE BUCĂTARUL
TAU PERSONAL
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
09.07.19
(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Ral 5018), portocaliu (Ral 2007),
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04356

(740)

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

23/06/2022
LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 RUE DU PONT NEUF, PARIS,
75001, FRANȚA

(540)

LV
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 26.01.01;
26.04.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, fișiere de computer descărcabile
care conțin bunuri, locuri sau personaje
virtuale pentru utilizare online și în medii
virtuale, augmentate sau de realitate mixtă,
obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile pentru utilizare online și în medii
virtuale, augmentate sau de realitate mixtă,
software descărcabil pentru jocuri virtuale,
augmentate sau în realitate mixtă, software
descărcabil pentru gestionarea tranzacțiilor
utilizând tehnologia blockchain, software de
calculator descărcabil pentru tranzacționarea,
schimbul, partajarea, vizualizarea, stocarea și/
sau gestionarea de bunuri virtuale, locuri
sau personaje, obiecte digitale de colecție
și jetoane nefungibile, software de calculator
descărcabil care include bunuri virtuale,
locații sau personaje, obiecte digitale de
colecție și jetoane nefungibile, aplicații mobile
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru tranzacționarea, vizualizarea, stocarea și/
sau gestionarea bunurilor virtuale, locații sau
personaje, obiecte digitale de colecție și jetoane

nefungibile, jetoane nefungibile (nft) și alte
jetoane de aplicație, portofel hardware cu bunuri
virtuale, locuri sau personaje, obiecte digitale
de colecție și jetoane nefungibile, căști virtuale,
augmentate sau de realitate mixtă, furnizare
de software descărcabil pentru jocuri virtuale,
augmentate sau în realitate mixtă, furnizare de
software descărcabil pentru jocuri electronice,
software descărcabil de realitate virtuală,
augmentată sau mixtă, software descărcabil
pentru crearea, producerea, modificarea,
tranzacționarea, schimbul, partajarea de imagini
animate sau neanimate, videoclipuri, texte și
conținut audio în medii online sau offline
de realitate virtuală, augmentată sau mixtă,
software descărcabil pentru rețele sociale și
interacțiunea cu comunitățile online și/sau întrun mediu virtual, augmentat sau de realitate
mixtă, software descărcabil pentru accesarea
conținutului multimedia de divertisment, software
de calculator descărcabil pentru furnizarea
de acces la un mediu de realitate
virtuală, augmentată sau mixtă, software
descărcabil pentru crearea, producerea,
modificarea, accesarea, vizualizarea, utilizarea,
tranzacționarea, schimbul, partajarea imaginilor
digitale animate și neanimate ale bunurilor
virtuale, și anume ceasuri, bijuterii, ochelari,
parfumuri, produse cosmetice, articole sportive,
veselă, articole decorative, lumânări, genți,
bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii, mobilier,
lucrări de artă, personaje, avatare, locații,
suprapuneri digitale și teme vizuale în medii
virtuale, augmentate sau mixte online sau offline,
chei criptografice descărcabile pentru primit
și cheltuit criptomonede, portofele hardware,
ochelari și lentile virtuale, augmentate sau de
realitate mixtă, ochelari 3d, ochelari inteligenți,
software descărcabil și platforme de calculator
sub formă de software descărcabil pentru
accesarea, cumpărarea, închirierea, partajarea,
schimbul, crearea, vizualizarea, gestionarea,
operarea, utilizarea și interacțiunea cu bunuri,
locuri sau personaje virtuale, obiecte de colecție
digitale sau jetoane nefungibile în medii online
sau offline virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă, jetoane de securitate (dispozitive de
criptare), mănuși echipate cu senzori, mănuși de
realitate virtuală, holograme, imagini holografice,
filme holografice, amprente holografice, ecrane
holografice, ceasuri inteligente.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
închiriere de bunuri, personaje sau locuri
virtuale, obiecte digitale de colecție sau jetoane
nefungibile, online în medii virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă, servicii de vânzare
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cu amănuntul sau de închiriere de bunuri,
personaje sau locații virtuale, obiecte digitale
de colecție sau jetoane nefungibile în locații
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul sau de
închiriere online pentru bunuri fizice în medii
online sau offline, virtuale, augmentate sau de
realitate mixtă, servicii de vânzare cu amănuntul
sau de închiriere de bunuri fizice în locații
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul sau de
închiriere de bunuri, personaje sau locuri fizice,
furnizarea unei piețe online sau offline pentru
cumpărători, locatori, chiriași și vânzători de
bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte de
colecție digitale și jetoane nefungibile, furnizarea
unei piețe în medii virtuale, augmentate sau
mixte online sau offline pentru cumpărători,
chiriași, locatori și vânzători de bunuri sau
locații fizice, promovarea și publicitatea de bunuri
virtuale, locuri sau personaje, obiecte digitale
de colecție și jetoane nefungibile, servicii de
licitație referitoare la bunuri, locuri sau personaje
virtuale, obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile, organizarea și desfășurarea de
evenimente în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare în legătură cu bunuri, locuri
sau personaje virtuale, obiecte de colecție
digitale și jetoane nefungibile, organizarea și
desfășurarea de expoziții comerciale, prezentări
de modă și expoziții în medii online sau
offline virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă în scopuri comerciale sau publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.
36. Servicii financiare legate de bunuri virtuale,
locuri sau personaje, obiecte digitale de colecție
și jetoane nefungibile, afaceri monetare legate
de bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte
de colecție digitale și jetoane nefungibile,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară
referitoare la bunuri virtuale, locuri sau
personaje, obiecte de colecție digitale și jetoane
nefungibile.
41. Servicii de divertisment online și offline, și
anume furnizarea de bunuri, locuri sau personaje
virtuale online, obiecte de colecție digitale și
jetoane nefungibile, servicii de divertisment, și
anume, furnizarea de jocuri online în care
jucătorii pot câștiga bunuri virtuale, locuri
sau personaje, obiecte de colecție digitale,
jetoane nefungibile, jetoane digitale sau alte
jetoane de aplicație, furnizare de software
nedescărcabil pentru jocuri în realitate virtuală,
augmentată sau mixtă, furnizare de software de
jocuri electronice nedescărcabile, organizarea,
pregătirea, producția și găzduirea de evenimente
de divertisment social, simpozioane, conferințe,
congrese, în medii online sau offline de realitate

virtuală, augmentată sau mixtă, organizarea,
realizarea si producția de spectacole si
prezentări de moda în medii virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă online sau nu, în scopuri
de divertisment, organizare de târguri și expoziții
în medii virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă, online sau nu, în scopuri culturale sau
educaționale, furnizarea și desfășurarea de
tururi ghidate în medii virtuale, augmentate sau
de realitate mixtă, online sau offline, în scopuri
culturale sau educaționale.
42. Furnizarea de software care nu poate
fi descărcat pentru gestionarea tranzacțiilor
folosind tehnologia blockchain, furnizare de
software de calculator care nu poate fi
descărcat, cu bunuri virtuale, locații sau
personaje, obiecte digitale de colecție și
jetoane nefungibile, stocare electronică de
bunuri virtuale, locuri sau personaje, obiecte
digitale de colecție și jetoane nefungibile, servicii
de autentificare, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator, servicii de
informatică de tip cloud pentru găzduire de
software pentru tranzacționare, comercializare,
vizualizare, gestionare și/sau autentificare de
bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte de
colecție digitale și jetoane nefungibile, software
nedescărcabil pentru crearea, producerea,
modificarea, accesarea, vizualizarea, utilizarea,
comercializarea, schimbul, partajarea imaginilor
digitale animate și neanimate ale bunurilor
virtuale, și anume ceasuri, bijuterii, ochelari,
parfumuri, produse cosmetice, articole sportive,
vesela, obiecte decorative articole, lumânări,
genți, bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, accesorii,
mobilier, opera de artă, personaje, avatare,
locații, suprapuneri digitale și teme vizuale în
medii online sau offline virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă, furnizarea de software
sau platforme care nu pot fi descărcate care
permit utilizatorilor să acceseze, să cumpere,
să închirieze, să partajeze, să comercializeze,
să creeze, să vizualizeze, să gestioneze, să
utilizeze, să interacționeze cu bunuri, locații sau
personaje virtuale, obiecte de colecție digitale
și jetoane nefungibile, furnizarea de software
de calculator nedescărcabil pentru accesarea,
crearea, producerea, modificarea, vizualizarea,
utilizarea, comercializarea, schimbul, partajarea,
gestionarea, mediilor virtuale, augmentate sau
de realitate mixtă online sau offline.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04357

(740)

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

23/06/2022
LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 RUE DU PONT NEUF, PARIS,
75001, FRANȚA

(540)

LV
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, fișiere de computer descărcabile
care conțin bunuri, locuri sau personaje
virtuale pentru utilizare online și în medii
virtuale, augmentate sau de realitate mixtă,
obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile pentru utilizare online și în medii
virtuale, augmentate sau de realitate mixtă,
software descărcabil pentru jocuri virtuale,
augmentate sau în realitate mixtă, software
descărcabil pentru gestionarea tranzacțiilor
utilizând tehnologia blockchain, software de
calculator descărcabil pentru tranzacționarea,
schimbul, partajarea, vizualizarea, stocarea și/
sau gestionarea de bunuri virtuale, locuri
sau personaje, obiecte digitale de colecție
și jetoane nefungibile, software de calculator
descărcabil care include bunuri virtuale,
locații sau personaje, obiecte digitale de
colecție și jetoane nefungibile, aplicații mobile
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru tranzacționarea, vizualizarea, stocarea și/
sau gestionarea bunurilor virtuale, locații sau
personaje, obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile, jetoane nefungibile (nft) și alte

jetoane de aplicație, portofel hardware cu bunuri
virtuale, locuri sau personaje, obiecte digitale
de colecție și jetoane nefungibile, căști virtuale,
augmentate sau de realitate mixtă, furnizare
de software descărcabil pentru jocuri virtuale,
augmentate sau în realitate mixtă, furnizare de
software descărcabil pentru jocuri electronice,
software descărcabil de realitate virtuală,
augmentată sau mixtă, software descărcabil
pentru crearea, producerea, modificarea,
tranzacționarea, schimbul, partajarea de imagini
animate sau neanimate, videoclipuri, texte și
conținut audio în medii online sau offline
de realitate virtuală, augmentată sau mixtă,
software descărcabil pentru rețele sociale și
interacțiunea cu comunitățile online și/sau întrun mediu virtual, augmentat sau de realitate
mixtă, software descărcabil pentru accesarea
conținutului multimedia de divertisment, software
de calculator descărcabil pentru furnizarea
de acces la un mediu de realitate
virtuală, augmentată sau mixtă, software
descărcabil pentru crearea, producerea,
modificarea, accesarea, vizualizarea, utilizarea,
tranzacționarea, schimbul, partajarea imaginilor
digitale animate și neanimate ale bunurilor
virtuale, și anume ceasuri, bijuterii, ochelari,
parfumuri, produse cosmetice, articole sportive,
veselă, articole decorative, lumânări, genți,
bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii, mobilier,
lucrări de artă, personaje, avatare, locații,
suprapuneri digitale și teme vizuale în medii
virtuale, augmentate sau mixte online sau offline,
chei criptografice descărcabile pentru primit
și cheltuit criptomonede, portofele hardware,
ochelari și lentile virtuale, augmentate sau de
realitate mixtă, ochelari 3d, ochelari inteligenți,
software descărcabil și platforme de calculator
sub formă de software descărcabil pentru
accesarea, cumpărarea, închirierea, partajarea,
schimbul, crearea, vizualizarea, gestionarea,
operarea, utilizarea și interacțiunea cu bunuri,
locuri sau personaje virtuale, obiecte de colecție
digitale sau jetoane nefungibile în medii online
sau offline virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă, jetoane de securitate (dispozitive de
criptare), mănuși echipate cu senzori, mănuși de
realitate virtuală, holograme, imagini holografice,
filme holografice, amprente holografice, ecrane
holografice, ceasuri inteligente.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
închiriere de bunuri, personaje sau locuri
virtuale, obiecte digitale de colecție sau jetoane
nefungibile, online în medii virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă, servicii de vânzare
cu amănuntul sau de închiriere de bunuri,
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personaje sau locații virtuale, obiecte digitale
de colecție sau jetoane nefungibile în locații
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul sau de
închiriere online pentru bunuri fizice în medii
online sau offline, virtuale, augmentate sau de
realitate mixtă, servicii de vânzare cu amănuntul
sau de închiriere de bunuri fizice în locații
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul sau de
închiriere de bunuri, personaje sau locuri fizice,
furnizarea unei piețe online sau offline pentru
cumpărători, locatori, chiriași și vânzători de
bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte de
colecție digitale și jetoane nefungibile, furnizarea
unei piețe în medii virtuale, augmentate sau
mixte online sau offline pentru cumpărători,
chiriași, locatori și vânzători de bunuri sau
locații fizice, promovarea și publicitatea de bunuri
virtuale, locuri sau personaje, obiecte digitale
de colecție și jetoane nefungibile, servicii de
licitație referitoare la bunuri, locuri sau personaje
virtuale, obiecte digitale de colecție și jetoane
nefungibile, organizarea și desfășurarea de
evenimente în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare în legătură cu bunuri, locuri
sau personaje virtuale, obiecte de colecție
digitale și jetoane nefungibile, organizarea și
desfășurarea de expoziții comerciale, prezentări
de modă și expoziții în medii online sau
offline virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă în scopuri comerciale sau publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.
36. Servicii financiare legate de bunuri virtuale,
locuri sau personaje, obiecte digitale de colecție
și jetoane nefungibile, afaceri monetare legate
de bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte
de colecție digitale și jetoane nefungibile,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară
referitoare la bunuri virtuale, locuri sau
personaje, obiecte de colecție digitale și jetoane
nefungibile.
41. Servicii de divertisment online și offline, și
anume furnizarea de bunuri, locuri sau personaje
virtuale online, obiecte de colecție digitale și
jetoane nefungibile, servicii de divertisment, și
anume, furnizarea de jocuri online în care
jucătorii pot câștiga bunuri virtuale, locuri
sau personaje, obiecte de colecție digitale,
jetoane nefungibile, jetoane digitale sau alte
jetoane de aplicație, furnizare de software
nedescărcabil pentru jocuri în realitate virtuală,
augmentată sau mixtă, furnizare de software de
jocuri electronice nedescărcabile, organizarea,
pregătirea, producția și găzduirea de evenimente
de divertisment social, simpozioane, conferințe,
congrese, în medii online sau offline de realitate
virtuală, augmentată sau mixtă, organizarea,

realizarea si producția de spectacole si
prezentări de moda în medii virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă online sau nu, în scopuri
de divertisment, organizare de târguri și expoziții
în medii virtuale, augmentate sau de realitate
mixtă, online sau nu, în scopuri culturale sau
educaționale, furnizarea și desfășurarea de
tururi ghidate în medii virtuale, augmentate sau
de realitate mixtă, online sau offline, în scopuri
culturale sau educaționale.
42. Furnizarea de software care nu poate
fi descărcat pentru gestionarea tranzacțiilor
folosind tehnologia blockchain, furnizare de
software de calculator care nu poate fi
descărcat, cu bunuri virtuale, locații sau
personaje, obiecte digitale de colecție și
jetoane nefungibile, stocare electronică de
bunuri virtuale, locuri sau personaje, obiecte
digitale de colecție și jetoane nefungibile, servicii
de autentificare, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator, servicii de
informatică de tip cloud pentru găzduire de
software pentru tranzacționare, comercializare,
vizualizare, gestionare și/sau autentificare de
bunuri, locuri sau personaje virtuale, obiecte de
colecție digitale și jetoane nefungibile, software
nedescărcabil pentru crearea, producerea,
modificarea, accesarea, vizualizarea, utilizarea,
comercializarea, schimbul, partajarea imaginilor
digitale animate și neanimate ale bunurilor
virtuale, și anume ceasuri, bijuterii, ochelari,
parfumuri, produse cosmetice, articole sportive,
vesela, obiecte decorative articole, lumânări,
genți, bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, accesorii,
mobilier, opera de artă, personaje, avatare,
locații, suprapuneri digitale și teme vizuale în
medii online sau offline virtuale, augmentate
sau de realitate mixtă, furnizarea de software
sau platforme care nu pot fi descărcate care
permit utilizatorilor să acceseze, să cumpere,
să închirieze, să partajeze, să comercializeze,
să creeze, să vizualizeze, să gestioneze, să
utilizeze, să interacționeze cu bunuri, locații sau
personaje virtuale, obiecte de colecție digitale
și jetoane nefungibile, furnizarea de software
de calculator nedescărcabil pentru accesarea,
crearea, producerea, modificarea, vizualizarea,
utilizarea, comercializarea, schimbul, partajarea,
gestionarea, mediilor virtuale, augmentate sau
de realitate mixtă online sau offline.
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(210)
(151)
(732)

(540)

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

M 2022 04358

23/06/2022
VALENTINA SECARĂ, B-DUL
DECEBAL, NR.9, BLOC S13,
SCARA 3, ETAJ 7, AP.63, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 24.07.01;
24.09.05
(591) Culori revendicate: albastru (Hex
#00478F), rosu (Hex #8C0902),
albastru inchis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, pensiuni, agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii de cluburi cu restaurante
private, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante.

M 2022 04360

23/06/2022
MARINEL SABIN STANA, STR.
CIRESOAIA, NR.2, BL.2, SC. A,
AP.3, PARTER, JUDETUL OLT,
SLATINA, 230059, OLT, ROMANIA

CLASSMEN
(511)

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

IKI

───────

(210)
(151)
(732)

23/06/2022
CAPITA SRL, SAT MAGURA
NR.167, JUDETUL BRASOV,
MOECIU, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ACORNS NURSERY
(531)

M 2022 04361

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04363

24/06/2022
LLL DENTAL S.R.L., CALEA
MOȘILOR NR. 296, BL. 46, SC.
3, PARTER, AP. 74, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2022 04365

24/06/2022
ASOCIATIA CULTURALA
DIOGENE, STR. DR. IOAN
MURESAN NR.107, ET.1, AP.4,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

TEATRUL THESPIS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producții de teatru.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04366

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR.UNIRII 133, BL.16C, AP. 12,
JUDET BUZAU, BUZAU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

LLL DENTAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Anestezie dentara, asistență stomatologica,
servicii de chirurgie, consiliere in domeniul
stomatologiei,
consultații
stomatologice,
furnizare de informatii despre stomatologie,
montare de pietre prețioase in proteze dentare,
servicii de ajustare a protezelor dentare, servicii
de albire a dinților, servicii de chirurgie de
implantiuri dentare, servicii de curatare a dințlilor,
servicii de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii de tratament de canale radiculare
dentare, servicii de tratamente dentare cu fluor,
servicii medicale de igiena orala, servicii oferite
de clinici dentare, servicii stomatologice, servicii
stomatologice mobile, stomatologie estetica.
───────

24/06/2022
SC SOUNDFI FREQUENCY SRL,
SOS. VIRTUTII, NR. 19D, BIROU
A, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MUZICA DE SALTEA
SI NU NUMAI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, agenții de rezervări
în domeniul divertismentului, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), ateliere organizate în scopuri
culturale, ateliere recreative, audiție pentru
concursuri televizate de talente, cabaret,
cabarete și discoteci, centre de divertisment,
certificare de competențe profesionale, cluburi
de fani, cluburi de noapte, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
concursuri televizate, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, consultanță în
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materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, coordonare
de divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, coruri
de muzică gospel, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul spectacolelor cu laser, divertisment
de tipul spectacolelor de lumini, divertisment
de tipul turneelor, divertisment difuzat prin
tv fără fir, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment radiofonic, divertisment
prin intermediul telefonului, furnizare de
echipamente pentru karaoke, 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
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, furnizare de servicii
de karaoke, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, furnizarea de instalații
pentru activități de recreere în aer liber,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul casetelor audio, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, informații
referitoare la recreere, informații în materie de
divertisment, informații în materie de recreere,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,

organizare de concursuri muzicale, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri, organizare de spectacole, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
de spectacole, producție de spectacole,
producție de spectacole muzicale, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, rezervare de bilete
la concerte, servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
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 divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de mixare muzicală, servicii
de spectacole în direct, servicii de spectacole
cu laser, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, educație, divertisment și sport,
editare de muzică, editare muzicală, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, publicare de cărți de
muzică, publicare de lucrări muzicale, publicare
de partituri muzicale, publicare de publicații
medicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de transcriere
muzicală, transcriere muzicală pentru terți
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04368

24/06/2022
SC SOUNDFI FREQUENCY SRL,
SOS. VIRTUTII, NR. 19D, BIROU
A, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUD.
BUZAU, BUZAU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

MISTER FRIDAY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(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
de traducere, educație, divertisment și sport,
traducere și interpretare, servicii educative,
de divertisment și sportive, activități culturale,
acreditare de performanțe educaționale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, administrare de
biblioteci cu servicii de împrumut, agenții
de rezervări în domeniul divertismentului,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, servicii oferite

de ateliere recreative, audiție pentru concursuri
televizate de talente, audiții pentru spectacole
televizate cu jocuri, servicii oferite de cabaret,
cabarete și discoteci, centre de divertisment,
servicii oferite de cinematografe, servicii oferite
de cluburi de fani (divertisment), servicii oferite
de cluburi de noapte (divertisment), compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
împrumut de cărți, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, coruri de muzică
gospel, desfășurare de ceremonii în scopuri
de divertisment, distribuție de filme, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment, divertisment de tipul turneelor,
divertisment difuzat prin tv fără fir, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment radiofonic,
divertisment sub formă de concursuri de
patinaj pe rotile, divertisment sub formă de
televiziune pe telefonul mobil, divertisment
teatral, divertisment televizat, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, exploatarea sălilor de
dans, filme cinematografice (proiecții de -),
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 centre de recreere,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, furnizare
de divertisment online sub formă de showuri de jocuri, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printrun site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de echipamente
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pentru karaoke, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, furnizare
de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, furnizare de informații despre filme,
furnizare de informații, 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 prin intermediul paginilor
web pentru jucători cu privire la scorurile lor la
jocuri, furnizare de informații referitoare la cărți,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, 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 domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de instalații de teatru,
furnizare de instalații de recreere, furnizare de
instalații de cinematograf, furnizare de instalații
de recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
pentru cinematografe și teatre, furnizare de
instalații pentru dans, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații pentru
emisiuni-concurs, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, furnizare de instalații
recreative, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de programe
televizate de știri, furnizare de servicii de citit
povești pentru copii prin telefon, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment prin

intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de karaoke, furnizare de
servicii recreative acvatice, furnizare de săli
amenajate pentru activități de recreere, furnizare
de săli de dans, furnizare de săli pentru aparate
de jocuri tip slot-machine, furnizare de știri
referitoare la sport, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, furnizarea de
instalații pentru activități de recreere în aer liber,
furnizarea de instalații pentru karaoke, furnizarea
de repertorii ale teatrelor, furnizarea de servicii
de divertisment prin intermediul casetelor audio,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
instalațiilor pentru divertisment, servicii de
jocuri de noroc, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, informații
referitoare la recreere, furnizarea de informații în
materie de divertisment, furnizarea de informații
în materie de recreere, management artistic
de teatru, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
montaj de producții de divertisment lejer,
music-hall, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, îndrumare,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități de divertisment,
organizare de carnavaluri, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare
de concursuri muzicale, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
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de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole de
dans, 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
de tururi ghidate, organizare de webinare,
organizare și coordonare de baluri, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare și
prezentare de spectacole, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de activități recreative destinate
studenților, organizarea de baluri, organizarea
de concursuri de frumusețe, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
jocuri cu participarea publicului, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de spectacole aeriene, organizarea de
spectacole culturale, organizarea spectacolelor,
picturi de portrete, planificare și coordonare
de
petreceri
(divertisment),
planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), planificarea de piese de teatru
și de spectacole muzicale, planificarea de
spectacole, pregătire de efecte speciale
pentru diverstisment, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
pregătirea de texte pentru publicare, pregătirea
subtitrărilor pentru filme, prezentare de filme,
prezentare de filme cinematografice, prezentare
de piese de teatru, prezentări audiovizuale,
prezentări de recitaluri, prezentări de filme
în scopuri educative, producere de emisiuniconcurs pentru televiziune, producere de
spectacole de patinaj cu role, producție
de documentare, producție de documentare
cinematografice, producție de spectacole,
producție de spectacole muzicale, proiectarea
filmelor, punerea la dispoziție de jocuri, punerea
la dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, regie artistică pentru
artiști scenici, rezervare de bilete la concerte,
rezervarea de săli de divertisment, rezervări
pentru spectacole de divertisment, servicii ale
agențiilor de divertisment, servicii ale centrelor
de divertisment, servicii culturale, servicii de

agrement, servicii de animatori, servicii de
cabaret, servicii de cluburi de fani, 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 decorare cu
baloane, servicii de disk jockey, servicii de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
on-line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin telefon, servicii de divertisment furnizate
în cluburi de noapte, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment muzical
cu jazz, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment oferite pe
piste de curse, servicii de divertisment pe
nave de croazieră, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
servicii de divertisment radiofonic și televizat,
servicii de divertisment conținând personaje
fictive, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment pentru
copii, servicii de divertisment pentru petreceri
de zile de naștere, 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 divertisment sub
formă de concursuri, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de divertisment în centre de vacanță,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video,
servicii de divertisment radiofonice prin internet,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de galerii de artă, servicii de iluminat în
scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de informații și
consultanță cu privire la divertisment, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de organizare și coordonare de
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concursuri de frumusețe, servicii de pictură
murală, servicii de planificare de petreceri,
servicii de prezentare audiovizuală în scopuri
recreative, servicii de prezentatori de radio
și de televiziune, servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire, servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de
sporturi electronice, servicii de tabere de vară
(divertisment), servicii de videotecă, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii
jurnalistice, servicii în domeniul producției de
spectacole, servicii jurnalistice în sistem liberprofesionist, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de cluburile de dans, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), servicii oferite
de sala de karaoke, servicii oferite de sălile
de dans, servicii privind compunerea de lucrări
muzicale, servicii recreative legate de drumeții
și camping, servicii sportive și de fitness,
servicii recreative pentru persoanele în vârstă,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
servicii specifice școlilor (educație), sisteme de
joc (divertisment, educație), spectacole de dans,
spectacole de focuri de artificii, spectacole de
teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
spectacole de televiziune prin satelit, sport
și fitness, studiouri cinematografice, studiouri
de dans, subtitrare, organizarea de tabere
de recreere, organizarea de tabere de vară
(divertisment și educație), organizarea de turnee
sub formă de servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04369

24/06/2022
S.C. RAM GUARD SISTEM SRL,
STR. GÂRLEI, NR. 52, JUD.
ARGEȘ, PITESTI, 110265, ARGEȘ,
ROMANIA

CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

RAM GUARD SISTEM
PAZA SI PROTECTIE
(531)

Clasificare Viena:
01.01.02; 05.07.05; 26.01.20; 24.11.25;
29.01.13
(591) Culori revendicate: alb ( HEX #ffffff),
albastru (HEX #1f3469), galben ( HEX
#1f3c507), negru (HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizica a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

11. Aparate

M 2022 04372

24/06/2022
DOI AMICI ONLINE MARKET
SRL, STRADA JIMBOLIA NR.
232, SCARA 1, PARTER, AP.
7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 012888, ROMANIA

DoiAmici OnlineMarket
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, 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, audiovizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, magneti, alarme la aparatele
de supraveghere pentru bebeluși, aparate
de control de supraveghere (electrice),
aparate de supraveghere subacvatice cu
sonar, aparate de supraveghere vizuală,
aparate electrice de supraveghere, aparate
electronice de supraveghere, aparate pentru
supravegherea țintei (electronice), aparate
pentru supravegherea țintei (satelit), aparate
pentru supravegherea țintei (optice), aparate
pentru supravegherea țintei (telescopice),
aparate pentru supraveghere de securitate,
aparate pentru supravegherea țintei (electrice),
busole magnetice pentru supraveghere, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
camere video adaptate în scop de supraveghere,
camere video de supraveghere, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, echipamente electrice și electronice
de
supraveghere
video,
roboți
pentru
supraveghere de securitate, sisteme de
supraveghere video, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, software de
învățare automată pentru supraveghere,
software pentru supravegherea de articole
electronice (eas), 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, materiale înregistrate

de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru răcire și înghețare,
echipament
pentru
încălzire,
ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, filtre pentru uz industrial și
casnic, instalații de uscare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
aparate de supraveghere a presiunii (aparate
de siguranță pentru aparate cu gaz), aparate
de supraveghere a presiunii (aparate de
siguranță pentru conducte de apă), aparate de
supraveghere a presiunii (aparate de siguranță
pentru conducte de gaz), accesorii de reglare și
siguranță pentru instalații de apă și gaz, aparate
pentru bronzat, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare
28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04373

24/06/2022
SC SOUNDFI FREQUENCY SRL,
ŞOS. VIRTUTII, NR. 19D, BIROU
A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

BOER FIORUL TE CUPRINDE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de traducere, traducere lingvistică, traducere
și interpretare, servicii oferite de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, acreditare
de performanțe educaționale, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
altele decât cele publicitare, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de
activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, agenții
de rezervări în domeniul divertismentului,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, servicii oferite

de ateliere recreative, audiție pentru concursuri
televizate de talente, audiții pentru spectacole
televizate cu jocuri, servicii oferite de cabaret,
servicii oferite de cabarete și discoteci, servicii
oferite de centre de divertisment, acreditare de
competențe profesionale, organizarea de servicii
de educație, servicii oferite de cinematografe,
servicii oferite de cluburi de fani, servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, concerte muzicale pentru
televiziune, organizarea de concursuri cu cai,
organizarea de concursuri hipice, concursuri
televizate, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, servicii de coruri
de muzică gospel, degustare de vinuri
(servicii de divertisment), demonstrații de dans
masculin, desfășurare de ceremonii în scopuri
de divertisment, 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 degustărilor
de vinuri, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor de
modă, divertisment de tipul programelor de
televiziune continue în domeniul varietăților,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat prin tv fără fir, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment radiofonic,
divertisment sub formă de concursuri de
patinaj pe rotile, divertisment sub formă de
televiziune pe telefonul mobil, divertisment
teatral, divertisment televizat, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
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educație și instruire, exploatarea sălilor de dans,
expoziții de animale și dresură de animale, filme
cinematografice (proiecții de -), 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 case gonflabile în scopuri recreative,
furnizare de centre de recreere, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare de
divertisment online sub formă de campionate
sportive fantastice, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri,
furnizare de divertisment online sub formă de
turnee de jocuri, furnizare de divertisment prin
telefon, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de echipamente pentru
karaoke, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de filme nedescărcabile, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații despre filme, furnizare
de informații, 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 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 intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
referitoare la cărți, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de

divertisment, furnizare de informații în materie de
recreere, furnizare de instalații de divertisment
în hoteluri, furnizare de instalații de joacă pentru
copii, furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații de recreere, furnizare de instalații
de teatru, furnizare de instalații de cinematograf,
furnizare de instalații de cinematografe, furnizare
de instalații de recreere pentru cluburi,
furnizare de instalații de antrenement pentru
curse cu obstacole, furnizare de instalații
pentru cinematografe și teatre, furnizare de
instalații pentru dans, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, furnizare de instalații pentru
săli de cinematograf, furnizare de instalații
pentru turnee de bridge, furnizare de instalații
recreative, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de muzică digitală de pe site-uri web de
internet cu muzică în format mp3, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe televizate de
știri, furnizare de servicii de citit povești
pentru copii prin telefon, furnizare de servicii
de divertisment pentru copii, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de karaoke, furnizare de
servicii recreative acvatice, furnizare de săli
amenajate pentru activități de recreere, furnizare
de săli de dans, furnizare de săli pentru aparate
de jocuri tip slot-machine, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare de
structuri pentru jocuri de masă, furnizare de
tiroliene pentru recreare, furnizare de zone
de recreere sub formă de zone de joacă
pentru animale de companie, furnizare de știri
referitoare la sport, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, furnizarea de
instalații pentru activități de recreere în aer liber,
furnizarea de instalații pentru karaoke, furnizarea
de repertorii ale teatrelor, furnizarea de servicii
de divertisment prin intermediul casetelor audio,
furnizarea de servicii de divertisment prin
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intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de săli pentru pachinko, furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, grădini cu acces public,
servicii de jocuri de noroc, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații referitoare la recreere, informații
în materie de divertisment, furnizarea de
informații în materie de recreere, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri 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, music-hall,
îndrumare, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de activități culturale pentru tabere de
vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de carnavaluri, organizare de cluburi de
fani, organizare de competiții, organizare
de concursuri muzicale, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
de divertisment cosplay, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de expoziții canine, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de prezentări în scopuri

culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare de spectacole de dans, 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 de tururi de cățărare,
organizare de tururi ghidate, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare de tururi ghidate în
peșteri în scopuri educative, organizare de
webinare, organizare și coordonare de baluri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de loterii, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
activități 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 pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
prezentare de spectacole de divertisment în
domeniul stilului și modei, organizare și realizare
de spectacole aviatice, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de activități recreative destinate
studenților, organizarea de baluri, organizarea
de concursuri de frumusețe, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea de spectacole aeriene,
organizarea de spectacole aviatice, organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor, servicii oferite de peșteri cu
intrare publică, servicii de picturi de portrete,
servicii de pictură pe față, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de piese
de teatru și de spectacole muzicale,
planificarea
de
spectacole,
planificarea
proiecțiilor cinematografice, planificarea de
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recepții (divertisment), pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru
cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, pregătire de subtitrare pentru
evenimente teatrale în direct, pregătire pentru
copii în activități de aventură, pregătirea
de programe documentare pentru cinema,
pregătirea de texte pentru publicare, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, prezentare
de filme, producție audio, video și multimedia și
fotografie, prezentare de filme cinematografice,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări
audiovizuale, prezentări de filme în scopuri
educative, prezentări de recitaluri, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producere
de spectacole de patinaj cu role, 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
cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, programe de televiziune
prin cablu (programare), proiectarea filmelor,
proiecție de filme video, proiecții de filme
cinematografice, punere la dispozitie de
echipamente de karaoke, punere la dispoziție de
instalații de cinematografe și de teatre, punere
la dispoziție de săli de divertisment, punerea
la dispoziție de jocuri, punerea la dispoziție
de saloane pentru jocuri japoneze de go sau
de shogi, punerea la dispoziție de saloane
pentru mahjong, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, regie artistică pentru artiști scenici, regie
artistică pentru spectacolele de teatru, regizare
sau prezentare de piese, rezervare de bilete
la concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de săli
de jocuri, servicii de cabaret, servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
servicii de club de cabaret, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi de fani, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de

cluburi de noapte (divertisment), 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 disk jockey,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de hoteluri, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment furnizate la circuite de curse
de mașini, servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment cu aparate de jocuri de
noroc, servicii de divertisment de televiziune
cu circuit închis, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country
club), servicii de divertisment furnizate online printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin telefon, servicii de divertisment furnizate
în cluburi de noapte, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment muzical
cu jazz, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment oferite pe
piste de curse, servicii de divertisment pe
nave de croazieră, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de divertisment radiofonic și televizat, servicii de
divertisment conținând personaje fictive, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de divertisment pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de divertisment pentru
copii, 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 divertisment referitoare
la jocuri cu întrebări și răspunsuri (quiz),
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
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furnizate prin transmisii continue online, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, servicii de
divertisment pentru potrivirea utilizatorilor cu
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de galerii de artă, servicii
de iluminat în scopuri de divertisment, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare despre curse, furnizate prin telefon,
servicii de informare referitoare la recreere,
servicii de informații despre programul filmelor,
servicii de informații prin telefon referitoare la
divertisment, servicii de informații și consultanță
cu privire la divertisment, servicii de jocuri
de noroc, servicii de jocuri de război, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de mixare muzicală, servicii
de organizare și coordonare de concursuri de
frumusețe, servicii de pictură murală, servicii de
planificare de petreceri, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de recepție (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii educative și de
instruire, servicii de recepții pentru companii
(divertisment), servicii de rezervări pentru
activități de divertisment, servicii de spectacole
cu laser, servicii de spectacole cu laser
(divertisment), servicii de sporturi electronice,
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de videotecă, servicii de vizitare a
centralelor electrice (cu scop educativ), servicii
educative oferite de școli, servicii electronice
de ghid de vizionare tv, servicii jurnalistice,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii oferite de clovni, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii oferite de
cluburile de dans, servicii oferite de discoteci,
servicii oferite de parcuri naturale (în scopuri
de recreere), servicii jurnalistice în sistem
liber-profesionist, servicii oferite de sala de
karaoke, servicii oferite de sălile de dans, servicii
pentru difuzarea de filme cinematografice,
servicii planetariu, servicii prestate de biblioteci,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
servicii privind ghidul programelor de televiziune,
servicii radiofonice pentru pregătirea continuă
a personalului didactic, servicii recreative
legate de drumeții și camping, servicii
sportive și de fitness, servicii recreative

pentru persoanele în vârstă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), organiozarea de spectacole cu
animale, organiozarea de spectacole de dans,
organiozarea de spectacole de focuri de artificii,
organiozarea de
spectacole de rodeo, organiozarea de
spectacole de teatru, atât de animație, cât
și de acțiune, organiozarea de spectacole de
televiziune prin satelit, servicii de sport și fitness,
studiouri cinematografice, servicii oferite de
studiouri de dans, subtitrare, servicii oferite de
tabere de recreere, servicii oferite de tabere de
vară (divertisment și educație), servicii oferite de
turnee sub formă de servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04374

24/06/2022
AGD CREATIVE SHOPPING SRL,
STR. LAVITEI, NR. 33,SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Alainn
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale amestecate,
uleiuri pentru masaj, aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri pentru îngrijirea părului,
uleiuri pentru mâini (nemedicinale), uleiuri
de baie nemedicinale, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri aromatice pentru baie, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), uleiuri esențiale
pentru uz personal, uleiuri parfumate pentru
ingrijirea pielii, uleiuri de masaj pentru față,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri esențiale pentru
uz casnic, uleiuri esențiale de uz industrial,
uleiuri de baie pentru îngrijirea părului, uleiuri
de baie și duș (nemedicinale), uleiuri pentru
masaj, nu de uz medical, uleiuri de baie
care nu sunt medicinale, uleiuri parfumate
care eliberează arome sub acțiunea căldurii,
creme pe bază de uleiuri esențiale pentru
aromaterapie, ceară preparată pentru lustruire,
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produse pentru lustruirea automobilelor, produse
pentru lustruirea caroseriei, produse pentru
lustruirea podelelor, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, produse pentru lustruirea
anvelopelor de vehicule, produse pentru
conferirea luciului (produse de lustruire),
lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei, parfumuri de
camera sub formă de spray, parfumuri de
uz personal, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, parfumuri pentru automobile, parfumuri,
produse de toaletă, produse pentru toaletă,
săpunuri de toaletă nemedicinale, preparate
de toaletă nemedicamentoase, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
șampoane pentru animale (preparate de toaletă
nemedicinale).
7. Distribuitoare
de
săpun,
automate
(distribuitoare automate), mașini vibratoare,
răzuitoare
(mașini),
tocătoare
(mașini),
compresoare (mașini), pompe (mașini), mașini
pentru umflarea baloanelor, mașini de
extragere a apei, pompe pentru extragerea
de lichide (mașini), compresoare pentru
mașini de dezumidificare, mașini robotizate
de curățare, mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, mașini robotizate
pentru curățarea (lustruirea) podelelor, mașini
industriale robotizate de șlefuit, mașini
industriale robotice de spălat, pistoale robotizate
pentru mașini de pulverizare cu aer comprimat,
mori (mașini), mașini de spart gheață, mașini de
cojit, mașini de tocat carne (mașini electrice),
mașini de tăiat carnea (mașini electrice),
mașini pentru morărit, strecurătoare pentru
salată (mașini), mașini pentru modelarea pâinii,
feliatoare de legume (mașini), mașini pentru
tăierea legumelor, tocătoare de legume (mașini),
mașini pentru amestecarea alimentelor, mașini
electrice de bucătărie, mașini pentru făcut
cârnați, mașini pentru prepararea biscuiților,
mașini pentru prepararea brânzei, mașini
de tăiat pâine, mașini pentru prelucrarea
fructelor, mașini pentru fabricarea tăițeilor,
mașini pentru fabricarea pastelor, mașini de
tăiat pastele făinoase, mașini pentru frământat
aluatul, mașini pentru pregătirea de băuturi,
mașini electrice pentru stoarcerea fructelor,
frământătoare (mașini electrice de bucătărie),
mașini electrice de tocat alimente, mașini
electrice de mărunțit alimente, mașini electrice
de amestecat alimente, mașini pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, maşini de tocat carnea,
electrice, mașini pentru fabricarea pastelor
comestibile, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini de frământat aluat (acționate
electric), centrifuge pentru salată (mașini

electrice de bucătărie), mașini pentru prepararea
sucului de portocale (electrice), dispozitive
pentru scos miezul din legume (mașini), mașini
de tocat (electrice) de uz casnic, mașini de
tocat carne, cu acționare electrică, mașini de
tăiat alimente de uz comercial, mașini de tocat
alimente de uz comercial, mașini de decojit
alimente de uz comercial, mașini (acționate
electric, de bucătărie) pentru fabricarea frișcăi,
tocătoare de carne de uz casnic (mașini
electrice), mașini electrice de tăiat carne, folosite
în bucătărie, mașini de feliat (acționate electric)
folosite în bucătărie, mașini de tocat alimente,
electrice, de uz comercial, mașini de tocat
alimente, electrice, de uz industrial, mașini de
tocat (acționate electric) folosite la prepararea
mâncării, mașini pentru cojirea alimentelor
(electrice) în scopul preparării acestora, mașini
de tocat carne (aparate acționate electric)
de uz gospodăresc, mașini de tăiat carnea
(aparate acționate electric) de uz gospodăresc,
mașini electrice de bucătărie pentru prepararea
alimentelor (altele decât pentru gătit), mașini de
feliat (acționate electric) folosite pe scară largă
pentru prelucrarea alimentelor, mașini electrice
pentru prepararea de produse alimentare (de
bucătărie), altele decât cele de gătit, mașini de
călcat, mașini de stors haine, mașini de stors
rufe, mașini pentru împăturirea rufelor, mașini
de presat hainele, mașini de călcat electrice,
mașini electrice de călcat haine, mașini rotative
de călcat haine, mașini de călcat pentru articole
textile, măturătoare (mașini), mașini pentru
curățarea străzilor (acționate manual), surse de
alimentare continuă (mașini) pentru generarea
energiei electrice, dispozitive hidraulice pentru
închiderea sau deschiderea porților) (organe de
mașini), mașini de lipit pungi, mașini de lipit
saci, mașini de împachetare, mașini de ambalare
pentru alimente, mașini și echipamente de
ambalare, mașini pentru ambalare în vid, mașini
de ambalat în vid, mașini de sigilat la cald, mașini
pentru pachete de vid, mașini pentru etanșarea
pungilor după umplere, mașini de aplicare a
capacelor la sticle, pentru alimente și băuturi,
aparate electrice de tuns iarba, aparate de tuns
iarba pentru grădină.
8. Aparate de ras, aparate de ras electrice,
aparate de ras japoneze, tocuri pentru aparate
de ras, aparate de ras cu vibrație, lame
pentru aparate de ras, aparate de ras, nonelectrice, aparate de ras de unică folosință, lame
pentru aparate de ras electrice, casete cu lame
pentru aparate de ras, distribuitoare de lame
pentru aparate de ras, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, cutii pentru tacâmuri,
seturi de tacâmuri, tacâmuri speciale pentru

284

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
clești de unghii (unelte manuale), mașini de
tuns pentru animale (unelte de mână), linguri
(unelte manuale), tocătoare de legume (unelte
manuale), tocătoare de carne (unelte manuale),
instrumente pentru decantarea lichidelor (unelte
manuale), cazmale (unelte), târnăcoape (unelte
manuale), unelte agricole manuale, lopeți (unelte
manuale), berbeci (unelte manuale), greble
(unelte manuale), seceră (unelte acționate
manual), unelte agricole manuale, unelte
manuale de grădinărit, furci agricole (unelte
manuale), pulverizatoare pentru insecticide
(unelte manuale), pistiluri pentru pisat (unelte
manuale), scule pentru prășit (unelte manuale),
furci de mână (unelte manuale), unelte, acționate
manual, pentru silvicultură, vaporizatoare pentru
insecticide (unelte manuale), role cu țepi (unelte
acționate manual), greble pentru gazon (unelte
acționate manual), pulverizatoare folosite în
horticultură (unelte manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), spatule (unelte
manuale), darace (unelte manuale), unelte de
lustruit, pistoale (unelte manuale), clești (unelte
manuale), răngi (unelte acționate manual),
clești patent (unelte manuale), dornuri (unelte
de mână), scule rotative (unelte acționate
manual), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, unelte de ondulare (dispozitive
manuale), clești de sertizare (unelte acționate
manual), clești de perforat (unelte de mână),
ciocane cu capul rotund (unelte manuale), mașini
de teșit (unelte de mână), perii de sârmă
(unelte acționate manual), unelte de mână
pentru nivelarea cimentului, cuțite demontabile
(componente unelte de mână), unelte, acționate
manual, pentru repararea vehiculelor, pompe de
desfundat țevi (unelte acționate manual), piese
de nivelare pentru unelte acționate manual,
pulverizatoare (unelte acționate manual) pentru
extrudarea masticului, dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
îndreptare a firelor (unelte acționate manual),
separatoare de flanșă (unelte manuale) pentru
separarea flanșelor, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru deschiderea îmbinărilor
cu flanșă, separatoare de flanșă (unelte
manuale) pentru separarea îmbinărilor cu flanșă,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, cricuri manuale
(unelte manuale), foarfece electric de tuns
pentru animale (instrument manual), aparate
de tuns animale (acționate manual), mașini de
tuns pentru animale), aparate de tuns animale,

pile electrice pentru unghiile animalelor, pile
alimentate cu baterii pentru unghii de animale,
clești pentru unghii, acționați manual, pentru
animale de companie, clești pentru unghii,
pentru animale de companie, acționați manual,
aparate de tuns animale, aparate de tuns câini,
aparate electrice pentru tuns părul, aparate
electrice de tuns barba, aparate neelectrice
de tuns barba, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice de tuns părul
din urechi, aparate electrice de tuns părul din
nas, aparate pentru tuns si aranjat barba și
mustața, aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, Aparate de ras, aparate de
ras electrice, aparate de ras japoneze, tocuri
pentru aparate de ras, aparate de ras cu vibrație,
lame pentru aparate de ras, aparate de ras, nonelectrice, aparate de ras de unică folosință, lame
pentru aparate de ras electrice, casete cu lame
pentru aparate de ras, distribuitoare de lame
pentru aparate de ras, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, cutii pentru tacâmuri,
seturi de tacâmuri, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
clești de unghii (unelte manuale), mașini de
tuns pentru animale (unelte de mână), linguri
(unelte manuale), tocătoare de legume (unelte
manuale), tocătoare de carne (unelte manuale),
instrumente pentru decantarea lichidelor (unelte
manuale), cazmale (unelte), târnăcoape (unelte
manuale), unelte agricole manuale, lopeți (unelte
manuale), berbeci (unelte manuale), greble
(unelte manuale), seceră (unelte acționate
manual), unelte agricole manuale, unelte
manuale de grădinărit, furci agricole (unelte
manuale), pulverizatoare pentru insecticide
(unelte manuale), pistiluri pentru pisat (unelte
manuale), scule pentru prășit (unelte manuale),
furci de mână (unelte manuale), unelte, acționate
manual, pentru silvicultură, vaporizatoare pentru
insecticide (unelte manuale), role cu țepi (unelte
acționate manual), greble pentru gazon (unelte
acționate manual), pulverizatoare folosite în
horticultură (unelte manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), spatule (unelte
manuale), darace (unelte manuale), unelte de
lustruit, pistoale (unelte manuale), clești (unelte
manuale), răngi (unelte acționate manual),
clești patent (unelte manuale), dornuri (unelte
de mână), scule rotative (unelte acționate
manual), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, unelte de ondulare (dispozitive
manuale), clești de sertizare (unelte acționate
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manual), clești de perforat (unelte de mână),
ciocane cu capul rotund (unelte manuale), mașini
de teșit (unelte de mână), perii de sârmă
(unelte acționate manual), unelte de mână
pentru nivelarea cimentului, cuțite demontabile
(componente unelte de mână), unelte, acționate
manual, pentru repararea vehiculelor, pompe de
desfundat țevi (unelte acționate manual), piese
de nivelare pentru unelte acționate manual,
pulverizatoare (unelte acționate manual) pentru
extrudarea masticului, dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
îndreptare a firelor (unelte acționate manual),
separatoare de flanșă (unelte manuale) pentru
separarea flanșelor, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru deschiderea îmbinărilor
cu flanșă, separatoare de flanșă (unelte
manuale) pentru separarea îmbinărilor cu flanșă,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, cricuri manuale
(unelte manuale), foarfece electric de tuns
pentru animale (instrument manual), aparate
de tuns animale (acționate manual), mașini de
tuns pentru animale), aparate de tuns animale,
pile electrice pentru unghiile animalelor, pile
alimentate cu baterii pentru unghii de animale,
clești pentru unghii, acționați manual, pentru
animale de companie, clești pentru unghii,
pentru animale de companie, acționați manual,
aparate de tuns animale, aparate de tuns câini,
aparate electrice pentru tuns părul, aparate
electrice de tuns barba, aparate neelectrice
de tuns barba, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice de tuns părul
din urechi, aparate electrice de tuns părul din
nas, aparate pentru tuns si aranjat barba și
mustața, aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, Aparate de ras, aparate de
ras electrice, aparate de ras japoneze, tocuri
pentru aparate de ras, aparate de ras cu vibrație,
lame pentru aparate de ras, aparate de ras, nonelectrice, aparate de ras de unică folosință, lame
pentru aparate de ras electrice, casete cu lame
pentru aparate de ras, distribuitoare de lame
pentru aparate de ras, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, cutii pentru tacâmuri,
seturi de tacâmuri, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
clești de unghii (unelte manuale), mașini de
tuns pentru animale (unelte de mână), linguri
(unelte manuale), tocătoare de legume (unelte
manuale), tocătoare de carne (unelte manuale),
instrumente pentru decantarea lichidelor (unelte

manuale), cazmale (unelte), târnăcoape (unelte
manuale), unelte agricole manuale, lopeți (unelte
manuale), berbeci (unelte manuale), greble
(unelte manuale), seceră (unelte acționate
manual), unelte agricole manuale, unelte
manuale de grădinărit, furci agricole (unelte
manuale), pulverizatoare pentru insecticide
(unelte manuale), pistiluri pentru pisat (unelte
manuale), scule pentru prășit (unelte manuale),
furci de mână (unelte manuale), unelte, acționate
manual, pentru silvicultură, vaporizatoare pentru
insecticide (unelte manuale), role cu țepi (unelte
acționate manual), greble pentru gazon (unelte
acționate manual), pulverizatoare folosite în
horticultură (unelte manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), spatule (unelte
manuale), darace (unelte manuale), unelte de
lustruit, pistoale (unelte manuale), clești (unelte
manuale), răngi (unelte acționate manual),
clești patent (unelte manuale), dornuri (unelte
de mână), scule rotative (unelte acționate
manual), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, unelte de ondulare (dispozitive
manuale), clești de sertizare (unelte acționate
manual), clești de perforat (unelte de mână),
ciocane cu capul rotund (unelte manuale), mașini
de teșit (unelte de mână), perii de sârmă
(unelte acționate manual), unelte de mână
pentru nivelarea cimentului, cuțite demontabile
(componente unelte de mână), unelte, acționate
manual, pentru repararea vehiculelor, pompe de
desfundat țevi (unelte acționate manual), piese
de nivelare pentru unelte acționate manual,
pulverizatoare (unelte acționate manual) pentru
extrudarea masticului, dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
îndreptare a firelor (unelte acționate manual),
separatoare de flanșă (unelte manuale) pentru
separarea flanșelor, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru deschiderea îmbinărilor
cu flanșă, separatoare de flanșă (unelte
manuale) pentru separarea îmbinărilor cu flanșă,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, cricuri manuale
(unelte manuale), foarfece electric de tuns
pentru animale (instrument manual), aparate
de tuns animale (acționate manual), mașini de
tuns pentru animale, aparate de tuns animale,
pile electrice pentru unghiile animalelor, pile
alimentate cu baterii pentru unghii de animale,
clești pentru unghii, acționați manual, pentru
animale de companie, clești pentru unghii, pentru
animale de companie, acționați manual, aparate
de tuns animale, aparate de tuns câini, aparate
electrice pentru tuns părul, aparate electrice
de tuns bAparate de ras, aparate de ras
electrice, aparate de ras japoneze, tocuri pentru

286

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

aparate de ras, aparate de ras cu vibrație, lame
pentru aparate de ras, aparate de ras, nonelectrice, aparate de ras de unică folosință, lame
pentru aparate de ras electrice, casete cu lame
pentru aparate de ras, distribuitoare de lame
pentru aparate de ras, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, cutii pentru tacâmuri,
seturi de tacâmuri, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
clești de unghii (unelte manuale), mașini de
tuns pentru animale (unelte de mână), linguri
(unelte manuale), tocătoare de legume (unelte
manuale), tocătoare de carne (unelte manuale),
instrumente pentru decantarea lichidelor (unelte
manuale), cazmale (unelte), târnăcoape (unelte
manuale), unelte agricole manuale, lopeți (unelte
manuale), berbeci (unelte manuale), greble
(unelte manuale), seceră (unelte acționate
manual), unelte agricole manuale, unelte
manuale de grădinărit, furci agricole (unelte
manuale), pulverizatoare pentru insecticide
(unelte manuale), pistiluri pentru pisat (unelte
manuale), scule pentru prășit (unelte manuale),
furci de mână (unelte manuale), unelte, acționate
manual, pentru silvicultură, vaporizatoare pentru
insecticide (unelte manuale), role cu țepi (unelte
acționate manual), greble pentru gazon (unelte
acționate manual), pulverizatoare folosite în
horticultură (unelte manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), spatule (unelte
manuale), darace (unelte manuale), unelte de
lustruit, pistoale (unelte manuale), clești (unelte
manuale), răngi (unelte acționate manual),
clești patent (unelte manuale), dornuri (unelte
de mână), scule rotative (unelte acționate
manual), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, unelte de ondulare (dispozitive
manuale), clești de sertizare (unelte acționate
manual), clești de perforat (unelte de mână),
ciocane cu capul rotund (unelte manuale), mașini
de teșit (unelte de mână), perii de sârmă
(unelte acționate manual), unelte de mână
pentru nivelarea cimentului, cuțite demontabile
(componente unelte de mână), unelte, acționate
manual, pentru repararea vehiculelor, pompe de
desfundat țevi (unelte acționate manual), piese
de nivelare pentru unelte acționate manual,
pulverizatoare (unelte acționate manual) pentru
extrudarea masticului, dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
îndreptare a firelor (unelte acționate manual),
separatoare de flanșă (unelte manuale) pentru
separarea flanșelor, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru deschiderea îmbinărilor

cu flanșă, separatoare de flanșă (unelte
manuale) pentru separarea îmbinărilor cu flanșă,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, cricuri manuale
(unelte manuale), foarfece electric de tuns
pentru animale (instrument manual), aparate
de tuns animale (acționate manual), mașini de
tuns pentru animale, aparate de tuns animale,
pile electrice pentru unghiile animalelor, pile
alimentate cu baterii pentru unghii de animale,
clești pentru unghii, acționați manual, pentru
animale de companie, clești pentru unghii,
pentru animale de companie, acționați manual,
aparate de tuns animale, aparate de tuns câini,
aparate electrice pentru tuns părul, aparate
electrice de tuns barba, aparate neelectrice
de tuns barba, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice de tuns părul
din urechi, aparate electrice de tuns părul din
nas, aparate pentru tuns si aranjat barba și
mustața, aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, arba, aparate neelectrice
de tuns barba, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice de tuns părul din
urechi, aparate electrice de tuns părul din nas,
aparate pentru tuns si aranjat barba și mustața,
aparate de tuns părul, electrice și acționate cu
baterii.
9. Declanșatoare
(fotografie),
derulatoare
(fotografie), diafragme (fotografie), ecrane
(fotografie), blitzuri (fotografie), obturatoare
(fotografie), camere obscure (fotografie), blițuri
pentru fotografie, reflectoare pentru fotografie,
aparate de mărit (fotografie), chiuvete pentru
developare (fotografie), stelaje de uscat
(fotografie), bec pentru bliț (fotografie), lămpi
pentru camere obscure (fotografie), aparate
pentru măsurarea vitezei (fotografie), dispozitive
de iluminat pentru fotografie, aparate de uscat
pentru fotografie (echipamente fotografice),
filtre pentru raze ultraviolete folosite la
fotografie, surse de lumină (blițuri) folosite în
fotografiere, fotocopiatoare, camere fotografice,
aparate fotografice, imprimante fotografice,
vizoare fotografice, lentile fotografice, măști
fotografice, echipamente fotografice, rame
foto digitale, aparate de fotografiat, aparate
pentru fotocopiere, curele pentru camere foto,
curele pentru camera foto, camere foto cu
plăci, obturatoare pentru camere foto, aparate
foto fără oglindă, aparate foto de acțiune,
adaptoare pentru obiective foto, aparate foto
digitale compacte, aparate foto cu burduf,
aparate și instrumente fotografice, aparate
de fotografiat subacvatice, rame pentru plăci
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fotografice, aparate de fotografiat digitale,
trepiede pentru aparate fotografice, aparate
pentru imprimarea fotografiilor, aparate pentru
developarea fotografiilor, camere foto cu scanare
rapidă, butoane declanșatoare pentru camere
foto, aparate foto de unică folosință, instrumente
pentru producerea de fotografii, aparate de
proiectare de fotografii, parasolare pentru
aparate de fotografiat, suporturi pentru aparate
de fotografiat, genți pentru aparate de fotografiat,
tocuri pentru aparate de fotografiat, huse pentru
aparate de fotografiat, filtre pentru aparate
de fotografiat, monopiede pentru aparate
de fotografiat, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, catarame pentru capacele lentilelor
fotografice, capace de protecție pentru camere
foto, casete pentru film în aparatele foto, carduri
de memorie pentru aparate foto, aparate foto
digitale de uz industrial, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor fotografice, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
cutii rezistente la apă pentru aparate foto,
aparate foto pentru producerea instantanee
de imagini, aparate foto cu film de 35 mm,
camere foto cu senzor liniar de imagine, perii
pentru lentile adaptate pentru uz fotografic,
huse speciale pentru aparate și echipamente
fotografice, suporturi cu trei picioare pentru
aparate fotografice, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, sisteme de
fixare pentru capacele obiectivelor fotografice,
suporturi cu trei picioare pentru aparate de
fotografiat, genți special adaptate pentru aparate
și echipamente fotografice, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, temporizatoare (pentru camerele
de luat vederi și aparatele de fotografiat),
aparate de fotografiat (genți adaptate sau
confecționate special pentru transportul de-),
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare și
didactice, cântare electrice, cântare electronice,
cântare vorbitoare, cântar de buzunar, cântare
pentru scrisori, cântare de bucătărie, cântare de
baie, cântare pentru bebeluși, greutăți pentru
cântare, cântare electronice portabile, cântare
gradate de sticlă, cântare de baie digitale,
cântare electronice pentru bucătărie, cântare
electronice digitale portabile, aparate electrice
de cântărire, cântar digital portabil pentru bagaje,
rigle gradate pentru cântare electronice, cântare
electronice pentru uz personal, cântare de
birou pentru scrisori, aparate și instrumente de

cântărit, aparate și instrumente pentru cântărire,
cântare cu analizoare de masă corporală,
cântare pentru determinarea procentului de
grăsime corporală, de uz casnic, dispozitive
și instrumente de cântărit pentru unități de
măsură standard, aparate cinematografice,
proiectoare cinematografice, sisteme home
cinema, proiectoare home cinema, dispozitive
și aparate cinematografice, ecrane pentru
filme cinematografice, huse pentru aparate
cinematografice, cinematografe de realitate
virtuală (vr), ecrane cu cristale lichide (lcd)
pentru sisteme home cinema, oglinzi (optică),
lupe (optică), ochelari (optică), obiective
(optică), binocluri (optică), lentile corectoare
(optică), panouri din fibră optică, cabluri de
fibră optică, cabluri din fibră optică, cabluri
de fibră optică, cabluri cu fibră optică,
aparate de transmisie optică digitală, elemente
de cuplare din fibră optică, aparate de
telecomunicații cu fibră optică, transmițătoare
optice utilizate cu cabluri din fibră optică, aparate
optice cu fibră optică (nu de uz medical),
monitoare, monitoare color, monitoare video,
monitoare led, monitoare lcd, boxe de monitor,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
pentru tabletă, instrumente de monitorizare,
monitoare pentru proiectare video, monitoare cu
ecran plat, monitoare cu ecran tactil, aparatură
pentru monitorizarea anvelopelor, instrumente
pentru monitorizarea traficului, software pentru
monitorizarea mediului, monitoare pentru
distanța de parcurs, dispozitive de montare
pentru monitoare, difuzoare pentru monitoare
de studio, monitoare pentru emisii de
praf, monitoare pentru fluxul de particule,
monitoare pentru emisiile de particule, monitoare
de flux de gaz, rame pentru monitoarele
de calculator, aparate de monitorizare la
distanță, aparate de monitorizare pentru
televiziune, module de monitorizare a tensiunii,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
camere de monitorizare în rețea, sisteme
de monitorizare a alarmelor, dispozitive de
monitorizare a flăcării, unități de monitorizare
a tensiunii, senzori pentru monitorizarea
mișcărilor fizice, monitoare respiratorii (nu de uz
medical), aparate de monitorizare a siguranței
(electrice), dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, aparate de monitorizare a
oxigenului atmosferic, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, aparate de
monitorizare a nivelului lichidelor, aparate
pentru monitorizarea consumului de căldură,
aparate pentru monitorizarea consumului de
apă, aparate pentru monitorizarea consumului
de gaz, monitoare pentru aparate de jocuri
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electronice portabile, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
aparate pentru monitorizarea consumului de
energie electrică, monitoare care se poartă
în combinație cu hainele, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator, aparate
de monitorizare a vaporilor pentru detectarea
scurgerilor, dispozitive de monitorizare a
temperaturii, de uz casnic, monitoare pentru
respirație, altele decât cele pentru uz medical,
monitoare pentru aparate de jocuri video de larg
consum, monitoare pentru aparatele de jocuri
video de tip arcade, dispozitive de verificare
(monitorizare sau control) de motoare electrice,
aparate pentru măsurarea, monitorizarea și
analiza consumului de electricitate, monitoare
electronice de temperatură, altele decât cele
pentru uz medical, aparate de monitorizare
electronice, altele decât cele pentru uz medical,
monitoare electronice de dioxid de carbon (altele
decât cele pentru uz medical), dispozitive de
monitorizare a temperaturii (supape) folosite
la radiatoarele de încălzire centrală, monitoare
de afișaj pentru furnizarea unei vederi de
360 grade pentru un vehicul, controlere pentru
monitoare video, monitoare pentru semnalizare
digitală, camere tv, camere web, camere cu
infraroșu, vizoare (pentru camere), camere video
portabile, camere fotografice digitale, obiective
pentru camere, termostate de cameră, camere
de filmat, carcase pentru camere, camere de
cască, camere video digitale, camere de 360º,
camere video 360º, camere de bord, camere
de televiziune, camere de termoviziune, camere
video corporale, lămpi pentru camere obscure,
camere video de supraveghere, camere video
de securitate, ochelari cu cameră video,
camere video de bord, camere video pentru
vânătoare, camere video pentru conferință,
camere video pentru vehicule, suporturi pentru
camere video, obiective pentru camere video,
camere retrovizoare pentru vehicule, filtre de
obiective (pentru camere), filtre de lumină pentru
camere, capace de obiective (pentru camere),
suporturi biped pentru camere video, camere de
filmat pentru difuzare, camere video activate prin
mișcare, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
dispozitive de montare pentru camere, camere
video pentru telefoane inteligente, camere video
cu funcționalități multiple, camere de unghi mort
pentru autovehicule, camere cinematografice
cu funcționalitatea multi-cadru, circuite de
interfață pentru camerele video, camere video
adaptate în scop de supraveghere, dispozitive
de iluminat pentru camere obscure fotografice,
suporturi de camere video montate pe căști,

camere video pentru analiza balansului la golf,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere de luat vederi pentru televiziuni cu
circuit închis, camere de filmat pentru filme
cu auto-developare, camere video portabile
cu dispozitiv încorporat pentru înregistrare de
videocasete, amplificatoare de energie electrică,
distribuitoare de energie electrică, dispozitive
pentru controlul energiei, radiouri alimentate
cu energie solară, întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare), telefoane alimentate cu
energie solară, aparate pentru condiționarea
energiei electrice, aparate pentru controlul
energiei electrice, mașini pentru distribuția
energiei electrice, aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie, aparate de alimentare
cu energie continuă, cutii pentru alimentarea cu
energie electrică, prize de alimentare cu energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică, fire de alimentare cu energie electrică,
aparate de măsurare a energiei termice,
aparate de testare a energiei electrice, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
cutii de distribuție a energiei electrice, sisteme
electronice de control al energiei, aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii), aparate
pentru diagnoza instalațiilor de energie electrică,
unități de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă, aparate și instrumente pentru
comutarea energiei electrice, surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) și
curent continuu (c.c.), aparate și instrumente
pentru reglarea energiei electrice, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice, colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru comanda distribuirii energiei electrice,
aparate și instrumente pentru reglarea utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comutarea distribuției energiei electrice, aparate
și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, ochelari de înot, măști pentru
înot, cleme de nas pentru înot, ochelari de
protecție pentru înot, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, 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.
10. Aparate de monitorizare a diabetului,
aparate pentru monitorizarea activității cardiace,
aparate pentru monitorizarea semnelor vitale,
aparate de monitorizare a ritmului cardiac,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, aparate pentru monitorizarea
nivelului de glucoză din sânge, monitoare
electronice pentru controlul saturației de oxigen
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în sânge, aparate de monitorizare a inimii purtate
în timpul exercițiilor fizice, truse pentru teste
medicale pentru monitorizarea diabetului, care
pot fi folosite la domiciliu, suporturi dentare,
lămpi pentru tratament dentar, mănuși pentru
masaj, aparate de masaj, scaune de masaj, bile
de masaj, instrumente de masaj manual, pernuțe
de masaj termal, role de masaj electrice, scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate,
pistoale electrice de masaj, dispozitive pentru
masajul corporal, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj acționate electric,
aparate cu vibrații pentru masaj, aparate de
masaj pentru ochi, aparate de masaj pentru
gât, aparate de masaj pentru spate, role de
spumă pentru masaj, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj pentru scalp,
aparate de masaj prin împachetări termice,
aparate de masaj, electrice sau neelectrice,
aparate de masaj de uz personal, aparate
terapeutice cu dispozitive de masaj, aparate
de masaj profund cu căldură, covorașe pentru
băi de masaj efervescente, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, aparate de
masaj pentru gât și umeri, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, mănuși pentru masaj
din păr de cal, aparate electrice de masaj de
uz personal, aparate electrice pentru masaje
estetice, de uz casnic, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, aparate de
masaj pentru scalp care funcționează cu baterii,
aparate pentru masaje estetice, tălpi ortopedice,
ciorapi ortopedici, încălțăminte ortopedică,
pantofi ortopedici, aparate ortopedice, atele
ortopedice, bandaje ortopedice, suporturi
ortopedice, hamuri ortopedice, perne ortopedice,
articole ortopedice, aparate pentru ortopedie,
branțuri ortopedice detașabile, suporturi arcuite
(ortopedice), branțuri moi (ortopedice), atele de
uz ortopedic, perne de uz ortopedic, bandaje
de uz ortopedic, centuri pentru uz ortopedic,
tălpi pentru pantofi (ortopedice), tălpi pentru
încălțăminte (ortopedice), bandaje ortopedice
pentru genunchi, perne ortopedice pentru
picioare, suporturi de compresie ortopedice,
suporturi ortopedice pentru călcâie, suporturi
ortopedice pentru picioare, bandaje ortopedice
de susținere, bandaje ortopedice pentru
articulații, tălpi din piele (ortopedice), dispozitive
ortopedice de fixare, saltele gonflabile de uz
ortopedic, branțuri pentru alinierea piciorului
(ortopedice), suporturi arcuite pentru pantofi
ortopedici, ghete pentru exerciții (încălțăminte
ortopedică), aparate ortopedice pentru coloana
vertebrală, suporturi arcuite pentru bolta plantară
(ortopedic), suporturi pentru călcâi de uz

ortopedic, pernițe pentru pantofi, de uz ortopedic,
branțuri pentru pantofi, de uz ortopedic, branțuri
pentru papuci de casă (ortopedice), branțuri
cu pernițe pentru pantofi (ortopedice), suporturi
arcuite pentru ghete și cizme ortopedice, branțuri
ortopedice cu suporturi pentru bolta plantară,
separatoare ortopedice pentru degetele de la
picioare, protecții pentru degete introduse în
încălțăminte (ortopedice), separatoare pentru
degetele de la picioare de uz ortopedic.
11. Difuzoare (iluminat), iluminat stradal, corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, lanterne
de iluminat, lămpi de iluminat, accesorii de
iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, structuri de iluminat, dispozitive de
iluminat, lanterne pentru iluminat, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), becuri de iluminat,
iluminat pentru expoziții, corpuri de iluminat,
instalații de iluminat, proiectoare de iluminat,
instalații pentru iluminat stradal, tuburi de
iluminat fluorescente, lămpi pentru iluminat
festiv, plafoniere (corpuri de iluminat), tuburi
luminoase pentru iluminat, corpuri de iluminat
incandescent, instalații de iluminat electrice,
accesorii electrice de iluminat, ornamente
pentru iluminat (accesorii), corpuri de iluminat
industriale, cabluri luminoase pentru iluminat,
tuburi luminoase pentru iluminat, stâlpi mobili
pentru iluminat, butoane de comandă iluminate,
dispozitive de iluminare computerizate, seturi
de iluminare decorative, iluminare decorativă
pe gaz, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
spoturi pentru iluminatul casnic, accesorii pentru
iluminatul electric, aparate pentru iluminarea
scenei, filtre pentru iluminarea scenei, lămpi de
iluminat pentru acvarii, dispozitive de iluminat
pentru grădină, aparate decorative electrice de
iluminat, filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre
pentru aparate de iluminat, corpuri suspendate
de iluminat fluorescent, instalații de iluminat
pentru iazuri, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat de siguranță, corpuri de
iluminat pentru interior, instalații de iluminat
pentru exterior, aparate de iluminat pentru
vehicule, corpuri de iluminat pentru automobile,
accesorii pentru corpuri de iluminat, lămpi de
iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru filmări, aparate de iluminat pentru filmări,
lămpi de iluminat pentru proiectoare, dispozitive
de iluminat pentru vitrine, aplice (corpuri electrice
de iluminat), corpuri de iluminat cu infraroșu,
aparate și instalații de iluminat, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, aparate de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de urgență,
accesorii de iluminat pentru exterior, aparate
de iluminat și reflectoare, lămpi cu neon pentru
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iluminat, sisteme de iluminat de urgență, corpuri
de iluminat cu halogen, corpuri de iluminat
cu led, aparate de iluminat pentru vehicule,
aparate de iluminat pentru vehicule, cabluri
suspendate (accesorii pentru iluminare), lumini
led pentru iluminatul public, lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
aparate de iluminat fixabile pe tavan, aparate
de iluminat electrice de interior, aparate de
iluminat cu ecran plat, lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat), corpuri de iluminat fluorescent
pentru interior, globuri cu oglinzi (accesorii de
iluminat), seturi decorative de iluminat pe gaz,
instalații de iluminat cu fibră optică, corpuri
de iluminat scenic cu halogen, aparate de
iluminat cu fibră optică, aparate de iluminat cu
celule solare, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, instalații de iluminare electrice de
interior, filtre colorate pentru aparate de iluminat,
instalații pentru iluminatul pomilor de crăciun,
lămpi electrice pentru iluminare în exterior,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
accesorii pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, corpuri de iluminat pentru
situații de urgență, instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), aparate de
iluminat care incorporează fibre optice, instalații
fixe de iluminare subacvatică pentru piscine,
sisteme electrice de iluminare suspendate pe
șină, sisteme de iluminare cu dinam pentru
vehicule, dispozitive de iluminare ale vehiculelor
și reflectoare, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, reflectoare pentru
corpuri de iluminat la scară mare, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, accesorii de sisteme de iluminare
cu fibră optică, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, instalații de iluminat destinate utilizării
la sisteme de securitate, sisteme de iluminat de
siguranță acționate prin celule fotoelectrice, șine
suspendate (nu electrice) pentru corpuri electrice
de iluminat, instalații de iluminat incandescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, acoperiri
de sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, 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, aparate combinate cu raze ultraviolete
și de iluminare, radiatoare (încălzire), covoare

încălzitoare, incalzitoare instantanee, suporturi
pentru încălzirea alimentelor (încălzite), aparate
de încălzit, corpuri pentru încălzire, serpentine
pentru încălzire, cazane de încălzire, boilere
pentru încălzire, instalații de încălzire, covoare
încălzite electric, sobe de încălzire, căni
încălzite electric, inele de încălzire, oale
(încălzite electric), unități de încălzire, șosete
încălzite electric, plăci de încălzire, corpuri
de încălzire, corpuri de încălzire, încălzitoare
de apă, încălzitoare pentru biberoane, aparate
de încălzit portabile, încălzitoare de cameră,
aparate de încălzit lapte, aparate pentru
încălzit paturi, aparate de încălzire ambientală,
elemente electrice de încălzire, instalații de
încălzire centrală, boilere pentru încălzire
centrală, cazane pentru încălzire centrală,
ventilatoare electrice de încălzire, radiatoare
de încălzire centrală, instalații de încălzire
industriale, arzătoare fixe pentru încălzire,
cabluri electrice pentru încălzire, colectoare
termice solare (încălzire), instalații de încălzire
solară, uscătoare încălzite pentru prosoape,
aparate electrice de încălzire, elemente de
încălzire tubulare, radiatoare electrice pentru
încălzire, aparate de încălzire electrice,
sisteme de încălzire pardoseală, benzi de
încălzire electrice, sisteme pentru încălzirea
alimentelor, instalații pentru încălzirea mâncării,
instalații pentru încălzirea alimentelor, aparate
pentru încălzirea podelelor, cilindri pentru
încălzirea apei, dispozitive pentru încălzirea
mâncării, aparate pentru încălzirea saunelor,
aparate pentru încălzirea recipientelor, aparate
pentru încălzirea biberoanelor, instalații pentru
încălzirea aerului, aparate pentru încălzirea
aerului, dispozitive pentru încălzirea sticlelor,
cazane pentru încălzirea aerului, aparate pentru
încălzirea pavajelor, aparate pentru încălzirea
alimentelor, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare cu gaz propan, încălzitoare electrice
pentru prosoape, încălzitoare electrice de
biberoane, circulatoare (încălzitoare de apă),
încălzitoare de apă (aparate), încălzitoare de
apă solare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
încălzitoare electrice pentru picioare, uscătoare
de încălțăminte electrice, încălzitoare de căni
electrice, încălzitoare de căni, electrice, aparate
electrice de încălzit mâncare, arzătoare pentru
instalații de încălzit, aparate de încălzit cu
gaz, filtre pentru aparate de încălzit, dispozitive
de încălzit pentru băi, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate și instalații de încălzire,
aparate de încălzire a aerului, tije de rotisor
încălzite electric, aparate de încălzire pentru
acvarii, aparate de încălzire pentru saune,
instalații de încălzire cu gaz, instalații de
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încălzire a băuturilor, sisteme de încălzire a
băuturilor, unități de încălzire pentru locuințe,
aparate de încălzire cu ulei, distribuitoare de
băuturi încălzite electric, elemente de încălzire
pentru cuptoare, căni pentru servire încălzite
electric, aparate de încălzire pentru băi, stelaje
încălzite pentru uscarea prosoapelor, instalații
de încălzire pe gaz, instalații de încălzire
pentru vehicule, dispozitive de încălzire a
sticlelor, dispozitive de încălzire cu ventilator,
aparate de încălzire cu gaz, instalații de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzire
prin pardoseală, sisteme de încălzire pentru
automobile, aparate de încălzire cu halogen,
articole de îmbrăcăminte încălzite electric,
panouri de încălzire cu infraroșu, aparate de
încălzire cu abur, cutii pentru mâncare încălzite
electric, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, radiatoare termice pentru încălzirea
clădirilor, aparat electric pentru încălzirea apei,
saci electrici pentru încălzirea picioarelor,
benzi electrice pentru încălzirea suprafețelor,
aparate electrice pentru încălzirea băuturilor,
plite electrice pentru încălzirea mâncării, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
radiatoare electrice pentru încălzirea clădirilor,
tigăi electrice pentru încălzirea patului,
încălzitoare de apă pentru chiuvetă, încălzitoare
de ceară pentru epilat, încălzitoare pentru paturi
cu apă, încălzitoare de apă cu gaz, încălzitoare
de apă și boilere, dispozitive încălzitoare
antiaburire pentru vehicule, încălzitoare de
apă cu inducție, încălzitoare pentru picioare,
non-electrice, aparate pentru încălzit picioare
(electrice, neelectrice), aparate de încălzit cu
tiraj încorporat, aparate de încălzit pentru
structuri temporare, dispozitive de încălzire
radiante cu ventilator, plăci de încălzire (de uz
casnic), aparate de încălzire de uz domestic,
instalații de încălzire cu apă caldă, aparate
de încălzire de uz casnic, aparate de încălzire
cu combustibil solid, aparate de încălzire
cu combustibili lichizi, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), instalații de încălzire
montate în ferestre, dispozitive cu inducție
(aparate de încălzire), instalații pentru încălzire
ambientală cu gaz, aparate pentru încălzire
ambientală cu gaz, rezervoare de apă fierbinte
încălzite electric, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, aparate electrice de
încălzire de cameră, colectoare de energie
solară pentru încălzire, plăci circulare de
încălzire pentru gătit, aparate de încălzire cu
aer cald, instalații de încălzire montate în
sticlă, aparate de încălzire cu lumină solară,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, instalații de încălzire amplasate sub

covor, încălzire cu sistem de trasare electrică,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
instalații pentru încălzirea bazinelor de înot,
instalații pentru răcirea și încălzirea apei,
aparate pentru încălzirea biberoanelor pentru
bebeluși, aparate pentru încălzirea mancării
pentru bebeluși, radiatoare cu abur pentru
încălzirea clădirilor, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, dispozitive cu aburi
pentru încălzirea prosoapelor, sterilizatoare de
încălțăminte pentru uz casnic, încălzitoare
electrice pentru topit ceară parfumată, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
dispozitive de încălzit pentru bazinele de
înot, dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, sisteme de încălzire a apei pentru
dușuri, instalații de distribuție a apei pentru
încălzire, aparate combinate de încălzire și
aer condiționat, aparate pentru încălzire pentru
bazine cu apă, aparate de încălzire alimentate cu
energie solară, instalații de încălzire alimentate
cu energie solară, aparate cu vid pentru
încălzire cu aburi, sisteme de încălzire și răcire
pentru automobile, dispozitive pentru încălzirea
mâinilor, de uz personal, dispozitive pentru
încălzirea farfuriilor, pentru uz casnic, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), încălzitoare electrice de uz casnic
pentru biberoane, dispozitive încălzitoare pentru
dezghețare a geamurilor vehiculelor, încălzitoare
de căni cu alimentare la usb, încălzitoare
electrice pentru șervețele umede pentru sugari,
încălzitoare electrice pentru picioare (de uz
personal), aparate de încălzit mâinile cu
alimentare la usb, vase de expansiune pentru
instalații de încălzire centrală, elemente electrice
de încălzire sub formă de cabluri, aparate
electrice de încălzire a mâncării pentru bebeluși,
elemente de încălzire flexibile pentru scaunele
de automobil, radiatoare de căldură folosite
la aparatele de încălzire, aparate electrice de
încălzire ambientală de uz casnic, echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, încălzitoare non-electrice pentru gătit,
de uz casnic, ventile de aer pentru instalațiile
de încălzit cu aburi, serpentine sub formă
de componente ale instalațiilor de încălzire,
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, dispozitive de
comandă (supape termostatice) pentru instalații
de încălzire, comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, dispozitive de încălzire cu autoreglare
sub formă de benzi, suporturi adaptate pentru
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folosirea cu tuburi de încălzire solară, aparate de
încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos,
aparate de stocare a energiei solare utilizate
pentru încălzire, limitatoare de temperatură
(supape) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, îmbrăcăminte încălzită electric pentru
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile de
îmbrăcăminte), sisteme hvac pentru vehicule
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
aparate de încălzit (care nu sunt utilizate în scop
medical), dispozitive cu aburi pentru încălzirea
prosoapelor pentru saloane de coafură, perne
de încălzire neelectrice, altele decât cele de
uz medical, perne încălzite electric, utilizate în
alte scopuri decât cele medicale, regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, corpuri de
încălzire ambientală portabile dispuse orizontal
cu tiraj forțat, dispozitive de încălzire cu
autoreglare sub formă de benzi flexibile,
dispozitive de încălzire cu autoreglare sub
formă de curele flexibile, pernițe electrice
pentru încălzire, altele decât cele de uz
medical, dispozitive de încălzire plane cu
regulatoare de temperatură pozitivă organică,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât
cele pentru tratamente medicale, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, aparate
pentru controlul temperaturii în radiatoarele
sistemelor de încălzire centrală (supape),
umidificatoare de aer (recipiente de apă pentru
radiatoare de încălzire centrală), aparate pentru
reducerea presiunii folosite la dispozitivele de
încălzire a apei, pături electrice de încălzire, care
nu sunt utilizate în scopuri medicale, corpuri
de încălzire ambientală cilindrice portabile
dispuse orizontal cu tiraj forțat, senzori de
temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, perne încălzite
electric pentru animale de companie, nu de uz
veterinar, aparate de încălzit apa cu pompă de
căldură cu sursă de aer, regulatoare automate
de temperatură (supape) pentru radiatoarele
din sistemele de încălzire centrală, aparate
de control termosensibile (valve termostatice)
folosite la radiatoarele de încălzire centrală,
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), aparate cu senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite la

radiatoare de încălzire centrală, aparate de
încălzire și de răcire pentru distribuirea de
băuturi calde și reci, umidificatoare de cameră
care conțin apă și care sunt amplasate pe
radiatoarele de încălzire centrală, generatoare
de abur, sterilizatoare cu abur, băi cu aburi,
uscătoare cu aburi, acumulatoare de aburi,
dispozitive contra aburirii, generatoare de abur
pentru băi de aburi, sterilizatoare portabile cu
abur, aparate generatoare de abur, aparate
de gătit cu abur, instalații pentru producerea
aburului, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
hote de ventilare pentru aburi, aparate portabile
pentru sterilizare cu abur, oale cu abur electrice
pentru gătit, generatoare de abur de uz casnic,
oale electrice cu aburi pentru legume, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, oale electrice
cu aburi pentru orez, aparate electrice de
gătit cu aburi, băi cu aburi de uz personal,
aparate electrice de fiert ouă la aburi, cazane
de abur, altele decât componentele de mașini,
generatoare de abur, altele decât părți de
mașini, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
dulapuri cu aburi pentru tratarea articolelor de
îmbrăcăminte, aparat de călcat cu aburi pentru
articole vestimentare, aparate cu abur pentru
tratarea părului pentru saloane de coafură,
cazane cu abur pentru generarea vaporilor
(altele decât componentele de mașini), huse
ajustabile din materiale textile pentru capete
de fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, aparate pentru gătit, instalații
pentru gătit, plite pentru gătit, ansambluri de
gătit, cuptoare pentru gătit, sobe pentru gătit,
mașini de gătit, grătare pentru gătit, plite de gătit,
tigăi de gătit electrice, plite de gătit multiple,
ustensile de gătit electrice, mașini pentru gătit
kebab, plăci de gătit electrice, grătare (aparate
de gătit), grătare (aparate pentru gătit), cuptoare
electrice de gătit, mașini de gătit electrice, mașini
electrice de gătit, oale electrice de gătit, plite
de gătit încastrate, mașini de gătit orez, oale de
gătit electrice, aparate electrice de gătit, mașini
de gătit multifuncționale, autoclave, electrice,
pentru gătit, oale pentru gătit electrice, oale de
gătit, electrice, mașini electrice de gătit orez,
cuptoare cu microunde pentru gătit, aparate de
gătit cu grătare, aparate și instalații de gătit,
aparate și instalații de gătit, aparate pentru gătit
cu gaz, aparate cu gaz pentru gătit, generatoare
de fum pentru gătit, dispozitive de gătit cu fum,
aparate de gătit cu gaz, mașini de gătit cu gaz,
mașini de gătit pe gaz, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de gătit cu gaz prevăzute cu
grătare pentru gătit, aparate pentru gătit cușcuș,
electrice, grătare electrice (aparate pentru gătit),

293

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

cuptoare de gătit de uz comercial, seturi de
fondue (aparate de gătit), frigări (componente
ale aparatelor de gătit), cuptoare pentru gătit de
uz casnic, aparate pentru gătit în aer liber, hote
aspirante pentru mașini de gătit, aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie, aparate generatoare
de fum pentru gătit, aparate electrice de gătit în
vid, oale de gătit sub presiune, electrice, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini de gătit
cu suprafețe emailate vitroase, mașini de gătit
cu gaz și electrice, sobe de gătit cu recipiente
pentru gaz, mașini de bucătărie (pe gaz) pentru
gătit, mașini electrice de gătit la temperaturi
mici, aparate electrice de gătit de uz casnic,
plite electrice de gătit, de uz casnic, grătare
alimentate cu gaz (aparate de gătit), cuptoare
electrice de gătit, de uz casnic, grătare pentru
gătit alimentate cu energie solară, cuptoare ce
utilizează câmpurile de radiofrecvență pentru
gătit, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, mașini de gătit (de tipul
cuptoarelor, plitelor etc.), cuptoare de gătit cu
gaz (de uz casnic), mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), aprinzătoare cu impuls
pentru mașini de gătit cu gaz, plite de gătit pe
bază de ulei (de uz casnic), mașini electrice de
gătit sub presiune cu autoclave de uz casnic,
hote de extracție a aerului folosite împreună
cu mașinile de gătit, filtre reglabile de grăsime
cu deflectoare căptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), dulapuri de uscare, instalații
de uscare, cuptoare de uscare, dulapuri pentru
uscare, rafturi de uscare, aparate de uscare,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), dispozitive pentru uscarea alimentelor,
aparate și instalații de uscare, dispozitive de
uscare cu fum, aparate electrice utilizate în
uscare, aparate de uscare pe gaz, lămpi cu
infraroșii pentru uscarea părului, aparate cu
leduri pentru uscarea unghiilor, aparate pentru
uscarea hranei pentru animale, aparate de
uscarea mâinilor pentru lavabouri), aparate de
uscat haine (uscare la cald), aparate pentru
uscat portabile (uscare la cald), instalații de
uscat haine (uscare la cald), aparate pentru
uscarea mâinilor prevăzute cu ventilatoare,
aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute cu
suflante, mașini electrice de uscat rufe (uscare
la cald), cuptoare ce utilizează câmpuri de
radiofrecvență pentru uscare, mașini electrice de
uscat pentru spălătorii (uscare la cald), aparate
pentru uscarea mâinilor prevăzute cu rotoare
cu palete, ventilatoare, ventilatoare motorizate
pentru ventilație, ventilatoare axiale, ventilatoare
eoliene, ventilatoare turbină (aparate de
ventilare), ventile pentru abur, aparate de
ventilare, instalații de ventilare, aparate

de ventilație, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de aspirație,
ventilatoare pentru absorbție, ventilatoare pentru
șemineuri, ventilatoare electrice portabile,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare de tavan, ventilatoare pentru
vehicule, ventilatoare de masă, ventilatoare de
extracție, ventilatoare pentru automobile, ventile
de amestec (robinete), instalații de ventilare
industriale, aparate de ventilație portabile,
ventilatoare cu aer comprimat, ventilatoare
utilizate în vehicule, ventilatoare electrice pentru
fereastră, ventilatoare de aer condiționat,
ventilatoare electrice fără pale, ventilatoare
de uz casnic, ventilatoare de uz comercial,
hote pentru aparate de ventilare, hote de
ventilare pentru fum, aparate de ventilare
pentru vehicule, instalații de ventilare pentru
bucătării, hote cu ventilator pentru cuptor,
rotoare de aer pentru ventilație, aparate și
instalații de ventilație, perdele de aer pentru
ventilație, ventilatoare electrice de uz personal,
ventilatoare pentru schimbătoare de căldură,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice sub formă de instalații de ventilare
de uz casnic, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete, instalații de ventilare pentru
vehicule (climatizare), filtre folosite cu aparatele
de ventilare, ventilatoare pentru aparate de
aer condiționat, ventilatoare de tavan cu lumini
integrate, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor de încălzire), aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), ventilatoare pentru
aparatele de extragere a gazelor, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare de birou cu alimentare la usb, filtre
pentru grăsimi (componente ale ventilatoarelor
extractoare), radiatoare de căldură folosite la
aparatele de ventilare, ventilatoare electrice cu
dispozitive de răcire prin evaporare, capace
de ventilație (părți ale instalațiilor de aer
condiționat), ventilatoare electrice sub formă de
componente ale instalațiilor de aer condiționat
de uz casnic, aparate cu apă caldă, aparate
frigorifice, robineți de apă, robinete de apă, filtre
de apă, distribuitoare de apă, sterilizatoare de
apă, răcitoare de apă, rezervoare de apă, boilere
cu apă, aparate pentru controlul alimentării
cu apă, aparate pentru alimentarea cu apă
potabilă, aparate pentru îndepărtarea calcarului
din apă, aparate de reglare pentru aparate
de alimentare cu apă, aparate pentru răcire,
aparate de refrigerare, aparate de duș, aparate
de aerare, căzi de baie cu aparate incorporate cu
rolul de a facilita accesul în cadă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
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duș, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă
și canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
lavoare, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru baie, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
pentru aparate cu gaz, dispozitive de purjare de
aer folosite împreună cu instalațiile de alimentare
cu apă, aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
filtre de aer utilizate ca aparate de extracție
a prafului în procesele industriale, aparate de
purificare a aerului pentru cabine de aer curat,
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate de
tratare a apei), aparate de purificare a aerului
pentru dulapuri de aer curat, aparate electrice
de purificare a apei de baie de uz menajer,
căzi de baie cu aparate incorporate pentru
facilitarea ieșirii din cadă, aparate de tratare
a apei pentru dedurizarea apei de uz casnic,
aparate de umidificare, altele decât cele pentru
uz medical, aparate pentru fumigații, cu excepția
celor de uz medical, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate de
captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
aparate de dezodorizare pentru răspândirea de
arome în autovehicule, aparate și mașini de
fabricare a cuburilor de gheață, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
țevi de scurgere (accesorii pentru instalații de
apă și canal), dispozitive de pulverizat pentru
duș (accesorii pentru instalații de apă), robineți,
robinete de combinare (robinete), robinete
automate, mânere de robinete, robinete pentru
baie, robinete de duș, robinete pentru lavoare,
robinete pentru țevi, robinete (accesorii pentru
instalații), robinete acționate fără atingere,
robinete cu două rozete, robinete pentru instalații
sanitare, robinete de apă controlate electric,
robinete monocomandă pentru chiuvete, robineți
de distribuție a apei, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete pentru reglarea
fluxului de apă, dispozitive de evacuare a
apei (robinete), robinete de închidere pentru
reglarea apei, robineți pentru baie, montați
în perete, robineți pentru chiuvete, montați
în perete, robineți pentru lavoare, montați în
perete, robineți pentru bideuri, montați în perete,
robinete de închidere pentru reglarea debitului
apei, robinete de amestecare pentru conducte de
apă, supape de control al apei pentru robinete,
filtre pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare), robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, inele de etanșare pentru robinete de

apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete cu bilă pentru rezervoarele de
wc, aparate de epurare a apei de la robinet,
filtre de apă pentru robinet de uz casnic,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete de
baie, acoperiri protectoare de robinete de cadă
pentru copii, supape (robinete), care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, aeratoare
cu funcție de economisire a apei pentru robinete,
robinete de duș cu închidere automată și cu
comandă electronică, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de apă, robinete de apă
sub formă de părți de instalații de alimentare
cu apă, dușuri, dușuri electrice, dușuri manuale,
dușuri portabile, dușuri puternice, supape pentru
duș, stropitoare pentru duș, capete de duș,
unități de duș, cabine pentru duș, căzi de
duș, căzi pentru duș, cabine de duș, furtunuri
de duș, platforme de duș, instalații de duș,
accesorii pentru duș, panouri de duș, cabine
de duș, căzi cu duș, furtunuri de duș pentru
dușuri manuale, dușuri de grădină, paravane
pentru dușuri, toalete prevăzute cu duș, aparate
electrice pentru duș, dușuri (instalații de baie),
dușuri exterioare pentru îmbăiere, pere de
duș sub formă de accesorii pentru duș, filtre
pentru căzi de duș, paravane pentru cabine
de duș, uși pentru cabine de duș, cabine de
duș din sticlă, instalații de baie cu duș, dușuri
multifuncționale montate în prealabil, capete
de pulverizare pentru dușuri, dopuri din metal
pentru dușuri, cabine din metal pentru dușuri,
uși pentru duș cu rame nemetalice, paravane
nemetalice pentru cădițe de duș, dușuri vândute
sub formă de seturi, paravane nemetalice pentru
dușuri și băi, căptușeli ajustate, pentru căzi de
duș, paravane de baie pentru dușuri din metal,
armături de scurgeri sanitare pentru dușuri,
capete de duș cu funcție de economisire a
apei, capete de duș care constituie componente
ale instalațiilor de alimentare cu apă, instalații
sanitare, pisoare (obiecte sanitare), instalații
sanitare electrice, instalații sanitare portabile,
vane (instalații sanitare), accesorii de uz sanitar,
aparate de uz sanitar, instalații sanitare de
baie, instalații sanitare pentru closete, conducte
pentru instalații sanitare, filtre pentru aparate
sanitare, aparate și instalații sanitare, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), articole
sanitare realizate din porțelan, articole sanitare
realizate din piatră, rezervoare sub formă
de echipament sanitar, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, supape sub formă de componente ale
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instalațiilor sanitare, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, aparate de distribuție de
apă pentru uz sanitar, țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
mânere pentru rezervoare (piese pentru instalații
sanitare), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune
(părți de instalații sanitare), pulverizator pentru
chiuvetă (accesorii pentru instalații sanitare), țevi
de scurgere pentru instalații sanitare, accesorii
de scurgere pentru articole sanitare, instalații
sanitare și de baie și accesorii pentru instalații,
closete portabile pentru activități în aer liber
(instalații sanitare), instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente de
instalații sanitare), benzi flexibile pentru protecția
tuburilor metalice (părți de instalații sanitare),
aparat de dezinfecție pentru distribuirea de
soluții în țevile de apă ale instalațiilor sanitare,
Difuzoare (iluminat), iluminat stradal, corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, lanterne
de iluminat, lămpi de iluminat, accesorii de
iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, structuri de iluminat, dispozitive de
iluminat, lanterne pentru iluminat, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), becuri de iluminat,
iluminat pentru expoziții, corpuri de iluminat,
instalații de iluminat, proiectoare de iluminat,
instalații pentru iluminat stradal, tuburi de
iluminat fluorescente, lămpi pentru iluminat
festiv, plafoniere (corpuri de iluminat), tuburi
luminoase pentru iluminat, corpuri de iluminat
incandescent, instalații de iluminat electrice,
accesorii electrice de iluminat, ornamente
pentru iluminat (accesorii), corpuri de iluminat
industriale, cabluri luminoase pentru iluminat,
tuburi luminoase pentru iluminat, stâlpi mobili
pentru iluminat, butoane de comandă iluminate,
dispozitive de iluminare computerizate, seturi
de iluminare decorative, iluminare decorativă
pe gaz, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
spoturi pentru iluminatul casnic, accesorii pentru
iluminatul electric, aparate pentru iluminarea
scenei, filtre pentru iluminarea scenei, lămpi de
iluminat pentru acvarii, dispozitive de iluminat
pentru grădină, aparate decorative electrice de
iluminat, filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre
pentru aparate de iluminat, corpuri suspendate
de iluminat fluorescent, instalații de iluminat
pentru iazuri, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat de siguranță, corpuri de
iluminat pentru interior, instalații de iluminat
pentru exterior, aparate de iluminat pentru
vehicule, corpuri de iluminat pentru automobile,

accesorii pentru corpuri de iluminat, lămpi de
iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru filmări, aparate de iluminat pentru filmări,
lămpi de iluminat pentru proiectoare, dispozitive
de iluminat pentru vitrine, aplice (corpuri electrice
de iluminat), corpuri de iluminat cu infraroșu,
aparate și instalații de iluminat, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, aparate de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de urgență,
accesorii de iluminat pentru exterior, aparate
de iluminat și reflectoare, lămpi cu neon pentru
iluminat, sisteme de iluminat de urgență, corpuri
de iluminat cu halogen, corpuri de iluminat
cu led, aparate de iluminat pentru vehicule,
aparate de iluminat pentru vehicule, cabluri
suspendate (accesorii pentru iluminare), lumini
led pentru iluminatul public, lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
aparate de iluminat fixabile pe tavan, aparate
de iluminat electrice de interior, aparate de
iluminat cu ecran plat, lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat), corpuri de iluminat fluorescent
pentru interior, globuri cu oglinzi (accesorii de
iluminat), seturi decorative de iluminat pe gaz,
instalații de iluminat cu fibră optică, corpuri
de iluminat scenic cu halogen, aparate de
iluminat cu fibră optică, aparate de iluminat cu
celule solare, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, instalații de iluminare electrice de
interior, filtre colorate pentru aparate de iluminat,
instalații pentru iluminatul pomilor de Crăciun,
lămpi electrice pentru iluminare în exterior,
instalații de iluminat pentru pomul de Crăciun,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
accesorii pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, corpuri de iluminat pentru
situații de urgență, instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), aparate de
iluminat care incorporează fibre optice, instalații
fixe de iluminare subacvatică pentru piscine,
sisteme electrice de iluminare suspendate pe
șină, sisteme de iluminare cu dinam pentru
vehicule, dispozitive de iluminare ale vehiculelor
și reflectoare, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, reflectoare pentru
corpuri de iluminat la scară mare, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, accesorii de sisteme de iluminare
cu fibră optică, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de Crăciun (instalații luminoase), filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, instalații de iluminat destinate utilizării
la sisteme de securitate, sisteme de iluminat de
siguranță acționate prin celule fotoelectrice, șine
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suspendate (nu electrice) pentru corpuri electrice
de iluminat, instalații de iluminat incandescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, acoperiri
de sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, 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, aparate combinate cu raze ultraviolete
și de iluminare, radiatoare (încălzire), covoare
încălzitoare, incalzitoare instantanee, suporturi
pentru încălzirea alimentelor (încălzite), aparate
de încălzit, corpuri pentru încălzire, serpentine
pentru încălzire, cazane de încălzire, boilere
pentru încălzire, instalații de încălzire, covoare
încălzite electric, sobe de încălzire, căni
încălzite electric, inele de încălzire, oale
(încălzite electric), unități de încălzire, șosete
încălzite electric, plăci de încălzire, corpuri
de încălzire, corpuri de încălzire, încălzitoare
de apă, încălzitoare pentru biberoane, aparate
de încălzit portabile, încălzitoare de cameră,
aparate de încălzit lapte, aparate pentru
încălzit paturi, aparate de încălzire ambientală,
elemente electrice de încălzire, instalații de
încălzire centrală, boilere pentru încălzire
centrală, cazane pentru încălzire centrală,
ventilatoare electrice de încălzire, radiatoare
de încălzire centrală, instalații de încălzire
industriale, arzătoare fixe pentru încălzire,
cabluri electrice pentru încălzire, colectoare
termice solare (încălzire), instalații de încălzire
solară, uscătoare încălzite pentru prosoape,
aparate electrice de încălzire, elemente de
încălzire tubulare, radiatoare electrice pentru
încălzire, aparate de încălzire electrice,
sisteme de încălzire pardoseală, benzi de
încălzire electrice, sisteme pentru încălzirea
alimentelor, instalații pentru încălzirea mâncării,
instalații pentru încălzirea alimentelor, aparate
pentru încălzirea podelelor, cilindri pentru
încălzirea apei, dispozitive pentru încălzirea
mâncării, aparate pentru încălzirea saunelor,
aparate pentru încălzirea recipientelor, aparate
pentru încălzirea biberoanelor, instalații pentru
încălzirea aerului, aparate pentru încălzirea
aerului, dispozitive pentru încălzirea sticlelor,
cazane pentru încălzirea aerului, aparate pentru
încălzirea pavajelor, aparate pentru încălzirea
alimentelor, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare cu gaz propan, încălzitoare electrice
pentru prosoape, încălzitoare electrice de
biberoane, circulatoare (încălzitoare de apă),
încălzitoare de apă (aparate), încălzitoare de
apă solare, arzătoare, boilere și încălzitoare,

încălzitoare electrice pentru picioare, uscătoare
de încălțăminte electrice, încălzitoare de căni
electrice, încălzitoare de căni, electrice, aparate
electrice de încălzit mâncare, arzătoare pentru
instalații de încălzit, aparate de încălzit cu
gaz, filtre pentru aparate de încălzit, dispozitive
de încălzit pentru băi, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate și instalații de încălzire,
aparate de încălzire a aerului, tije de rotisor
încălzite electric, aparate de încălzire pentru
acvarii, aparate de încălzire pentru saune,
instalații de încălzire cu gaz, instalații de
încălzire a băuturilor, sisteme de încălzire a
băuturilor, unități de încălzire pentru locuințe,
aparate de încălzire cu ulei, distribuitoare de
băuturi încălzite electric, elemente de încălzire
pentru cuptoare, căni pentru servire încălzite
electric, aparate de încălzire pentru băi, stelaje
încălzite pentru uscarea prosoapelor, instalații
de încălzire pe gaz, instalații de încălzire
pentru vehicule, dispozitive de încălzire a
sticlelor, dispozitive de încălzire cu ventilator,
aparate de încălzire cu gaz, instalații de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzire
prin pardoseală, sisteme de încălzire pentru
automobile, aparate de încălzire cu halogen,
articole de îmbrăcăminte încălzite electric,
panouri de încălzire cu infraroșu, aparate de
încălzire cu abur, cutii pentru mâncare încălzite
electric, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, radiatoare termice pentru încălzirea
clădirilor, aparat electric pentru încălzirea apei,
saci electrici pentru încălzirea picioarelor,
benzi electrice pentru încălzirea suprafețelor,
aparate electrice pentru încălzirea băuturilor,
plite electrice pentru încălzirea mâncării, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
radiatoare electrice pentru încălzirea clădirilor,
tigăi electrice pentru încălzirea patului,
încălzitoare de apă pentru chiuvetă, încălzitoare
de ceară pentru epilat, încălzitoare pentru paturi
cu apă, încălzitoare de apă cu gaz, încălzitoare
de apă și boilere, dispozitive încălzitoare
antiaburire pentru vehicule, încălzitoare de
apă cu inducție, încălzitoare pentru picioare,
non-electrice, aparate pentru încălzit picioare
(electrice, neelectrice), aparate de încălzit cu
tiraj încorporat, aparate de încălzit pentru
structuri temporare, dispozitive de încălzire
radiante cu ventilator, plăci de încălzire (de uz
casnic), aparate de încălzire de uz domestic,
instalații de încălzire cu apă caldă, aparate
de încălzire de uz casnic, aparate de încălzire
cu combustibil solid, aparate de încălzire
cu combustibili lichizi, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), instalații de încălzire
montate în ferestre, dispozitive cu inducție
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(aparate de încălzire), instalații pentru încălzire
ambientală cu gaz, aparate pentru încălzire
ambientală cu gaz, rezervoare de apă fierbinte
încălzite electric, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, aparate electrice de
încălzire de cameră, colectoare de energie
solară pentru încălzire, plăci circulare de
încălzire pentru gătit, aparate de încălzire cu
aer cald, instalații de încălzire montate în
sticlă, aparate de încălzire cu lumină solară,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, instalații de încălzire amplasate sub
covor, încălzire cu sistem de trasare electrică,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
instalații pentru încălzirea bazinelor de înot,
instalații pentru răcirea și încălzirea apei,
aparate pentru încălzirea biberoanelor pentru
bebeluși, aparate pentru încălzirea mancării
pentru bebeluși, radiatoare cu abur pentru
încălzirea clădirilor, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, dispozitive cu aburi
pentru încălzirea prosoapelor, sterilizatoare de
încălțăminte pentru uz casnic, încălzitoare
electrice pentru topit ceară parfumată, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
dispozitive de încălzit pentru bazinele de
înot, dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, sisteme de încălzire a apei pentru
dușuri, instalații de distribuție a apei pentru
încălzire, aparate combinate de încălzire și
aer condiționat, aparate pentru încălzire pentru
bazine cu apă, aparate de încălzire alimentate cu
energie solară, instalații de încălzire alimentate
cu energie solară, aparate cu vid pentru
încălzire cu aburi, sisteme de încălzire și răcire
pentru automobile, dispozitive pentru încălzirea
mâinilor, de uz personal, dispozitive pentru
încălzirea farfuriilor, pentru uz casnic, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), încălzitoare electrice de uz casnic
pentru biberoane, dispozitive încălzitoare pentru
dezghețare a geamurilor vehiculelor, încălzitoare
de căni cu alimentare la usb, încălzitoare
electrice pentru șervețele umede pentru sugari,
încălzitoare electrice pentru picioare (de uz
personal), aparate de încălzit mâinile cu
alimentare la usb, vase de expansiune pentru
instalații de încălzire centrală, elemente electrice
de încălzire sub formă de cabluri, aparate
electrice de încălzire a mâncării pentru bebeluși,
elemente de încălzire flexibile pentru scaunele
de automobil, radiatoare de căldură folosite
la aparatele de încălzire, aparate electrice de
încălzire ambientală de uz casnic, echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,

aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, încălzitoare non-electrice pentru gătit,
de uz casnic, ventile de aer pentru instalațiile
de încălzit cu aburi, serpentine sub formă
de componente ale instalațiilor de încălzire,
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, dispozitive de
comandă (supape termostatice) pentru instalații
de încălzire, comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, dispozitive de încălzire cu autoreglare
sub formă de benzi, suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, aparate de
încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos,
aparate de stocare a energiei solare utilizate
pentru încălzire, limitatoare de temperatură
(supape) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, îmbrăcăminte încălzită electric pentru
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile de
îmbrăcăminte), sisteme hvac pentru vehicule
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
aparate de încălzit (care nu sunt utilizate în scop
medical), dispozitive cu aburi pentru încălzirea
prosoapelor pentru saloane de coafură, perne
de încălzire neelectrice, altele decât cele de
uz medical, perne încălzite electric, utilizate în
alte scopuri decât cele medicale, regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, corpuri de
încălzire ambientală portabile dispuse orizontal
cu tiraj forțat, dispozitive de încălzire cu
autoreglare sub formă de benzi flexibile,
dispozitive de încălzire cu autoreglare sub
formă de curele flexibile, pernițe electrice
pentru încălzire, altele decât cele de uz
medical, dispozitive de încălzire plane cu
regulatoare de temperatură pozitivă organică,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât
cele pentru tratamente medicale, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, aparate
pentru controlul temperaturii în radiatoarele
sistemelor de încălzire centrală (supape),
umidificatoare de aer (recipiente de apă pentru
radiatoare de încălzire centrală), aparate pentru
reducerea presiunii folosite la dispozitivele de
încălzire a apei, pături electrice de încălzire, care
nu sunt utilizate în scopuri medicale, corpuri
de încălzire ambientală cilindrice portabile
dispuse orizontal cu tiraj forțat, senzori de
temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, perne încălzite
electric pentru animale de companie, nu de uz
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veterinar, aparate de încălzit apa cu pompă de
căldură cu sursă de aer, regulatoare automate
de temperatură (supape) pentru radiatoarele
din sistemele de încălzire centrală, aparate
de control termosensibile (valve termostatice)
folosite la radiatoarele de încălzire centrală,
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), aparate cu senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, aparate de
încălzire și de răcire pentru distribuirea de
băuturi calde și reci, umidificatoare de cameră
care conțin apă și care sunt amplasate pe
radiatoarele de încălzire centrală, generatoare
de abur, sterilizatoare cu abur, băi cu aburi,
uscătoare cu aburi, acumulatoare de aburi,
dispozitive contra aburirii, generatoare de abur
pentru băi de aburi, sterilizatoare portabile cu
abur, aparate generatoare de abur, aparate
de gătit cu abur, instalații pentru producerea
aburului, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
hote de ventilare pentru aburi, aparate portabile
pentru sterilizare cu abur, oale cu abur electrice
pentru gătit, generatoare de abur de uz casnic,
oale electrice cu aburi pentru legume, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, oale electrice
cu aburi pentru orez, aparate electrice de
gătit cu aburi, băi cu aburi de uz personal,
aparate electrice de fiert ouă la aburi, cazane
de abur, altele decât componentele de mașini,
generatoare de abur, altele decât părți de
mașini), aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
dulapuri cu aburi pentru tratarea articolelor de
îmbrăcăminte, aparat de călcat cu aburi pentru
articole vestimentare, aparate cu abur pentru
tratarea părului pentru saloane de coafură,
cazane cu abur pentru generarea vaporilor
(altele decât componentele de mașini), huse
ajustabile din materiale textile pentru capete
de fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, aparate pentru gătit, instalații
pentru gătit, plite pentru gătit, ansambluri de
gătit, cuptoare pentru gătit, sobe pentru gătit,
mașini de gătit, grătare pentru gătit, plite de gătit,
tigăi de gătit electrice, plite de gătit multiple,
ustensile de gătit electrice, mașini pentru gătit
kebab, plăci de gătit electrice, grătare (aparate
de gătit), grătare (aparate pentru gătit), cuptoare
electrice de gătit, mașini de gătit electrice, mașini
electrice de gătit, oale electrice de gătit, plite
de gătit încastrate, mașini de gătit orez, oale de
gătit electrice, aparate electrice de gătit, mașini
de gătit multifuncționale, autoclave, electrice,

pentru gătit, oale pentru gătit electrice, oale de
gătit, electrice, mașini electrice de gătit orez,
cuptoare cu microunde pentru gătit, aparate de
gătit cu grătare, aparate și instalații de gătit,
aparate și instalații de gătit, aparate pentru gătit
cu gaz, aparate cu gaz pentru gătit, generatoare
de fum pentru gătit, dispozitive de gătit cu fum,
aparate de gătit cu gaz, mașini de gătit cu gaz,
mașini de gătit pe gaz, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de gătit cu gaz prevăzute cu
grătare pentru gătit, aparate pentru gătit cușcuș,
electrice, grătare electrice (aparate pentru gătit),
cuptoare de gătit de uz comercial, seturi de
fondue (aparate de gătit), frigări (componente
ale aparatelor de gătit), cuptoare pentru gătit de
uz casnic, aparate pentru gătit în aer liber, hote
aspirante pentru mașini de gătit, aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie, aparate generatoare
de fum pentru gătit, aparate electrice de gătit în
vid, oale de gătit sub presiune, electrice, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini de gătit
cu suprafețe emailate vitroase, mașini de gătit
cu gaz și electrice, sobe de gătit cu recipiente
pentru gaz, mașini de bucătărie (pe gaz) pentru
gătit, mașini electrice de gătit la temperaturi
mici, aparate electrice de gătit de uz casnic,
plite electrice de gătit, de uz casnic, grătare
alimentate cu gaz (aparate de gătit), cuptoare
electrice de gătit, de uz casnic, grătare pentru
gătit alimentate cu energie solară, cuptoare ce
utilizează câmpurile de radiofrecvență pentru
gătit, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, mașini de gătit (de tipul
cuptoarelor, plitelor etc.), cuptoare de gătit cu
gaz (de uz casnic), mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), aprinzătoare cu impuls
pentru mașini de gătit cu gaz, plite de gătit pe
bază de ulei (de uz casnic), mașini electrice de
gătit sub presiune cu autoclave de uz casnic,
hote de extracție a aerului folosite împreună
cu mașinile de gătit, filtre reglabile de grăsime
cu deflectoare căptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), dulapuri de uscare, instalații
de uscare, cuptoare de uscare, dulapuri pentru
uscare, rafturi de uscare, aparate de uscare,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), dispozitive pentru uscarea alimentelor,
aparate și instalații de uscare, dispozitive de
uscare cu fum, aparate electrice utilizate în
uscare, aparate de uscare pe gaz, lămpi cu
infraroșii pentru uscarea părului, aparate cu
leduri pentru uscarea unghiilor, aparate pentru
uscarea hranei pentru animale, aparate de
uscarea mâinilor pentru lavabouri, aparate de
uscat haine (uscare la cald), aparate pentru
uscat portabile (uscare la cald), instalații de
uscat haine (uscare la cald), aparate pentru
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uscarea mâinilor prevăzute cu ventilatoare,
aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute cu
suflante, mașini electrice de uscat rufe (uscare
la cald), cuptoare ce utilizează câmpuri de
radiofrecvență pentru uscare, mașini electrice de
uscat pentru spălătorii (uscare la cald), aparate
pentru uscarea mâinilor prevăzute cu rotoare
cu palete, ventilatoare, ventilatoare motorizate
pentru ventilație, ventilatoare axiale, ventilatoare
eoliene, ventilatoare turbină (aparate de
ventilare), ventile pentru abur, aparate de
ventilare, instalații de ventilare, aparate
de ventilație, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de aspirație,
ventilatoare pentru absorbție, ventilatoare pentru
șemineuri, ventilatoare electrice portabile,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare de tavan, ventilatoare pentru
vehicule, ventilatoare de masă, ventilatoare de
extracție, ventilatoare pentru automobile, ventile
de amestec (robinete), instalații de ventilare
industriale, aparate de ventilație portabile,
ventilatoare cu aer comprimat, ventilatoare
utilizate în vehicule, ventilatoare electrice pentru
fereastră, ventilatoare de aer condiționat,
ventilatoare electrice fără pale, ventilatoare
de uz casnic, ventilatoare de uz comercial,
hote pentru aparate de ventilare, hote de
ventilare pentru fum, aparate de ventilare
pentru vehicule, instalații de ventilare pentru
bucătării, hote cu ventilator pentru cuptor,
rotoare de aer pentru ventilație, aparate și
instalații de ventilație, perdele de aer pentru
ventilație, ventilatoare electrice de uz personal,
ventilatoare pentru schimbătoare de căldură,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice sub formă de instalații de ventilare
de uz casnic, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete, instalații de ventilare pentru
vehicule (climatizare), filtre folosite cu aparatele
de ventilare, ventilatoare pentru aparate de
aer condiționat, ventilatoare de tavan cu lumini
integrate, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor de încălzire), aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), ventilatoare pentru
aparatele de extragere a gazelor, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare de birou cu alimentare la usb, filtre
pentru grăsimi (componente ale ventilatoarelor
extractoare), radiatoare de căldură folosite la
aparatele de ventilare, ventilatoare electrice cu
dispozitive de răcire prin evaporare, capace
de ventilație (părți ale instalațiilor de aer
condiționat), ventilatoare electrice sub formă de
componente ale instalațiilor de aer condiționat
de uz casnic, aparate cu apă caldă, aparate

frigorifice, robineți de apă, robinete de apă, filtre
de apă, distribuitoare de apă, sterilizatoare de
apă, răcitoare de apă, rezervoare de apă, boilere
cu apă, aparate pentru controlul alimentării
cu apă, aparate pentru alimentarea cu apă
potabilă, aparate pentru îndepărtarea calcarului
din apă, aparate de reglare pentru aparate
de alimentare cu apă, aparate pentru răcire,
aparate de refrigerare, aparate de duș, aparate
de aerare, căzi de baie cu aparate incorporate cu
rolul de a facilita accesul în cadă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă
și canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
lavoare, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru baie, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
pentru aparate cu gaz, dispozitive de purjare de
aer folosite împreună cu instalațiile de alimentare
cu apă, aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
filtre de aer utilizate ca aparate de extracție
a prafului în procesele industriale, aparate de
purificare a aerului pentru cabine de aer curat,
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate de
tratare a apei), aparate de purificare a aerului
pentru dulapuri de aer curat, aparate electrice
de purificare a apei de baie de uz menajer,
căzi de baie cu aparate incorporate pentru
facilitarea ieșirii din cadă, aparate de tratare
a apei pentru dedurizarea apei de uz casnic,
aparate de umidificare, altele decât cele pentru
uz medical, aparate pentru fumigații, cu excepția
celor de uz medical, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate de
captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
aparate de dezodorizare pentru răspândirea de
arome în autovehicule, aparate și mașini de
fabricare a cuburilor de gheață, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
țevi de scurgere (accesorii pentru instalații de
apă și canal), dispozitive de pulverizat pentru
duș (accesorii pentru instalații de apă), robineți,
robinete de combinare (robinete), robinete
automate, mânere de robinete, robinete pentru
baie, robinete de duș, robinete pentru lavoare,
robinete pentru țevi, robinete (accesorii pentru
instalații), robinete acționate fără atingere,
robinete cu două rozete, robinete pentru instalații
sanitare, robinete de apă controlate electric,
robinete monocomandă pentru chiuvete, robineți
de distribuție a apei, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete pentru reglarea
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fluxului de apă, dispozitive de evacuare a
apei (robinete), robinete de închidere pentru
reglarea apei, robineți pentru baie, montați
în perete, robineți pentru chiuvete, montați
în perete, robineți pentru lavoare, montați în
perete, robineți pentru bideuri, montați în perete,
robinete de închidere pentru reglarea debitului
apei, robinete de amestecare pentru conducte de
apă, supape de control al apei pentru robinete,
filtre pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare), robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, inele de etanșare pentru robinete de
apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete cu bilă pentru rezervoarele de
wc, aparate de epurare a apei de la robinet,
filtre de apă pentru robinet de uz casnic,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete de
baie, acoperiri protectoare de robinete de cadă
pentru copii, supape (robinete), care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, aeratoare
cu funcție de economisire a apei pentru robinete,
robinete de duș cu închidere automată și cu
comandă electronică, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de apă, robinete de apă
sub formă de părți de instalații de alimentare
cu apă, dușuri, dușuri electrice, dușuri manuale,
dușuri portabile, dușuri puternice, supape pentru
duș, stropitoare pentru duș, capete de duș,
unități de duș, cabine pentru duș, căzi de
duș, căzi pentru duș, cabine de duș, furtunuri
de duș, platforme de duș, instalații de duș,
accesorii pentru duș, panouri de duș, cabine
de duș, căzi cu duș, furtunuri de duș pentru
dușuri manuale, dușuri de grădină, paravane
pentru dușuri, toalete prevăzute cu duș, aparate
electrice pentru duș, dușuri (instalații de baie),
dușuri exterioare pentru îmbăiere, pere de duș
sub formă de accesorii pentru duș, filtre pentru
căzi de duș, paravane pentru cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, cabine de duș din sticlă,
instalații de baie cu duș, dușuri multifuncționale
montate în prealabil, capete de pulverizare
pentru dușuri, dopuri din metal pentru dușuri,
cabine din metal pentru dușuri, uși pentru duș
cu rame nemetalice, paravane nemetalice pentru
cădițe de duș, dușuri vândute sub formă de
seturi, paravane nemetalice pentru dușuri și băi,
căptușeli ajustate, pentru căzi de duș, paravane
de baie pentru dușuri din metal, armături
de scurgeri sanitare pentru dușuri, capete de
duș cu funcție de economisire a apei, capete
de duș care coDifuzoare (iluminat), iluminat
stradal, corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
lanterne de iluminat, lămpi de iluminat, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate
de iluminat, structuri de iluminat, dispozitive

de iluminat, lanterne pentru iluminat, șine
pentru iluminat (aparate de iluminat), becuri de
iluminat, iluminat pentru expoziții, corpuri de
iluminat, instalații de iluminat, proiectoare de
iluminat, instalații pentru iluminat stradal, tuburi
de iluminat fluorescente, lămpi pentru iluminat
festiv, plafoniere (corpuri de iluminat), tuburi
luminoase pentru iluminat, corpuri de iluminat
incandescent, instalații de iluminat electrice,
accesorii electrice de iluminat, ornamente
pentru iluminat (accesorii), corpuri de iluminat
industriale, cabluri luminoase pentru iluminat,
tuburi luminoase pentru iluminat, stâlpi mobili
pentru iluminat, butoane de comandă iluminate,
dispozitive de iluminare computerizate, seturi
de iluminare decorative, iluminare decorativă
pe gaz, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
spoturi pentru iluminatul casnic, accesorii pentru
iluminatul electric, aparate pentru iluminarea
scenei, filtre pentru iluminarea scenei, lămpi de
iluminat pentru acvarii, dispozitive de iluminat
pentru grădină, aparate decorative electrice de
iluminat, filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre
pentru aparate de iluminat, corpuri suspendate
de iluminat fluorescent, instalații de iluminat
pentru iazuri, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat de siguranță, corpuri de
iluminat pentru interior, instalații de iluminat
pentru exterior, aparate de iluminat pentru
vehicule, corpuri de iluminat pentru automobile,
accesorii pentru corpuri de iluminat, lămpi de
iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru filmări, aparate de iluminat pentru filmări,
lămpi de iluminat pentru proiectoare, dispozitive
de iluminat pentru vitrine, aplice (corpuri electrice
de iluminat), corpuri de iluminat cu infraroșu,
aparate și instalații de iluminat, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, aparate de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de urgență,
accesorii de iluminat pentru exterior, aparate
de iluminat și reflectoare, lămpi cu neon pentru
iluminat, sisteme de iluminat de urgență, corpuri
de iluminat cu halogen, corpuri de iluminat
cu led, aparate de iluminat pentru vehicule,
aparate de iluminat pentru vehicule, cabluri
suspendate (accesorii pentru iluminare), lumini
led pentru iluminatul public, lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
aparate de iluminat fixabile pe tavan, aparate
de iluminat electrice de interior, aparate de
iluminat cu ecran plat, lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat), corpuri de iluminat fluorescent
pentru interior, globuri cu oglinzi (accesorii de
iluminat), seturi decorative de iluminat pe gaz,
instalații de iluminat cu fibră optică, corpuri
de iluminat scenic cu halogen, aparate de
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iluminat cu fibră optică, aparate de iluminat cu
celule solare, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, instalații de iluminare electrice de
interior, filtre colorate pentru aparate de iluminat,
instalații pentru iluminatul pomilor de Crăciun,
lămpi electrice pentru iluminare în exterior,
instalații de iluminat pentru pomul de Crăciun,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
accesorii pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, corpuri de iluminat pentru
situații de urgență, instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), aparate de
iluminat care incorporează fibre optice, instalații
fixe de iluminare subacvatică pentru piscine,
sisteme electrice de iluminare suspendate pe
șină, sisteme de iluminare cu dinam pentru
vehicule, dispozitive de iluminare ale vehiculelor
și reflectoare, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, reflectoare pentru
corpuri de iluminat la scară mare, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, accesorii de sisteme de iluminare
cu fibră optică, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de Crăciun (instalații luminoase), filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, instalații de iluminat destinate utilizării
la sisteme de securitate, sisteme de iluminat de
siguranță acționate prin celule fotoelectrice, șine
suspendate (nu electrice) pentru corpuri electrice
de iluminat, instalații de iluminat incandescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, acoperiri
de sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, 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, aparate combinate cu raze ultraviolete
și de iluminare, radiatoare (încălzire), covoare
încălzitoare, incalzitoare instantanee, suporturi
pentru încălzirea alimentelor (încălzite), aparate
de încălzit, corpuri pentru încălzire, serpentine
pentru încălzire, cazane de încălzire, boilere
pentru încălzire, instalații de încălzire, covoare
încălzite electric, sobe de încălzire, căni
încălzite electric, inele de încălzire, oale
(încălzite electric), unități de încălzire, șosete
încălzite electric, plăci de încălzire, corpuri
de încălzire, corpuri de încălzire, încălzitoare
de apă, încălzitoare pentru biberoane, aparate
de încălzit portabile, încălzitoare de cameră,
aparate de încălzit lapte, aparate pentru
încălzit paturi, aparate de încălzire ambientală,
elemente electrice de încălzire, instalații de

încălzire centrală, boilere pentru încălzire
centrală, cazane pentru încălzire centrală,
ventilatoare electrice de încălzire, radiatoare
de încălzire centrală, instalații de încălzire
industriale, arzătoare fixe pentru încălzire,
cabluri electrice pentru încălzire, colectoare
termice solare (încălzire), instalații de încălzire
solară, uscătoare încălzite pentru prosoape,
aparate electrice de încălzire, elemente de
încălzire tubulare, radiatoare electrice pentru
încălzire, aparate de încălzire electrice,
sisteme de încălzire pardoseală, benzi de
încălzire electrice, sisteme pentru încălzirea
alimentelor, instalații pentru încălzirea mâncării,
instalații pentru încălzirea alimentelor, aparate
pentru încălzirea podelelor, cilindri pentru
încălzirea apei, dispozitive pentru încălzirea
mâncării, aparate pentru încălzirea saunelor,
aparate pentru încălzirea recipientelor, aparate
pentru încălzirea biberoanelor, instalații pentru
încălzirea aerului, aparate pentru încălzirea
aerului, dispozitive pentru încălzirea sticlelor,
cazane pentru încălzirea aerului, aparate pentru
încălzirea pavajelor, aparate pentru încălzirea
alimentelor, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare cu gaz propan, încălzitoare electrice
pentru prosoape, încălzitoare electrice de
biberoane, circulatoare (încălzitoare de apă),
încălzitoare de apă (aparate), încălzitoare de
apă solare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
încălzitoare electrice pentru picioare, uscătoare
de încălțăminte electrice, încălzitoare de căni
electrice, încălzitoare de căni, electrice, aparate
electrice de încălzit mâncare, arzătoare pentru
instalații de încălzit, aparate de încălzit cu
gaz, filtre pentru aparate de încălzit, dispozitive
de încălzit pentru băi, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate și instalații de încălzire,
aparate de încălzire a aerului, tije de rotisor
încălzite electric, aparate de încălzire pentru
acvarii, aparate de încălzire pentru saune,
instalații de încălzire cu gaz, instalații de
încălzire a băuturilor, sisteme de încălzire a
băuturilor, unități de încălzire pentru locuințe,
aparate de încălzire cu ulei, distribuitoare de
băuturi încălzite electric, elemente de încălzire
pentru cuptoare, căni pentru servire încălzite
electric, aparate de încălzire pentru băi, stelaje
încălzite pentru uscarea prosoapelor, instalații
de încălzire pe gaz, instalații de încălzire
pentru vehicule, dispozitive de încălzire a
sticlelor, dispozitive de încălzire cu ventilator,
aparate de încălzire cu gaz, instalații de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzire
prin pardoseală, sisteme de încălzire pentru
automobile, aparate de încălzire cu halogen,
articole de îmbrăcăminte încălzite electric,
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panouri de încălzire cu infraroșu, aparate de
încălzire cu abur, cutii pentru mâncare încălzite
electric, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, radiatoare termice pentru încălzirea
clădirilor, aparat electric pentru încălzirea apei,
saci electrici pentru încălzirea picioarelor,
benzi electrice pentru încălzirea suprafețelor,
aparate electrice pentru încălzirea băuturilor,
plite electrice pentru încălzirea mâncării, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
radiatoare electrice pentru încălzirea clădirilor,
tigăi electrice pentru încălzirea patului,
încălzitoare de apă pentru chiuvetă, încălzitoare
de ceară pentru epilat, încălzitoare pentru paturi
cu apă, încălzitoare de apă cu gaz, încălzitoare
de apă și boilere, dispozitive încălzitoare
antiaburire pentru vehicule, încălzitoare de
apă cu inducție, încălzitoare pentru picioare,
non-electrice, aparate pentru încălzit picioare
(electrice, neelectrice), aparate de încălzit cu
tiraj încorporat, aparate de încălzit pentru
structuri temporare, dispozitive de încălzire
radiante cu ventilator, plăci de încălzire (de uz
casnic), aparate de încălzire de uz domestic,
instalații de încălzire cu apă caldă, aparate
de încălzire de uz casnic, aparate de încălzire
cu combustibil solid, aparate de încălzire
cu combustibili lichizi, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), instalații de încălzire
montate în ferestre, dispozitive cu inducție
(aparate de încălzire), instalații pentru încălzire
ambientală cu gaz, aparate pentru încălzire
ambientală cu gaz, rezervoare de apă fierbinte
încălzite electric, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, aparate electrice de
încălzire de cameră, colectoare de energie
solară pentru încălzire, plăci circulare de
încălzire pentru gătit, aparate de încălzire cu
aer cald, instalații de încălzire montate în
sticlă, aparate de încălzire cu lumină solară,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, instalații de încălzire amplasate sub
covor, încălzire cu sistem de trasare electrică,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
instalații pentru încălzirea bazinelor de înot,
instalații pentru răcirea și încălzirea apei,
aparate pentru încălzirea biberoanelor pentru
bebeluși, aparate pentru încălzirea mancării
pentru bebeluși, radiatoare cu abur pentru
încălzirea clădirilor, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, dispozitive cu aburi
pentru încălzirea prosoapelor, sterilizatoare de
încălțăminte pentru uz casnic, încălzitoare
electrice pentru topit ceară parfumată, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
dispozitive de încălzit pentru bazinele de
înot, dispozitive de încălzire a apei pentru

dușuri, sisteme de încălzire a apei pentru
dușuri, instalații de distribuție a apei pentru
încălzire, aparate combinate de încălzire și
aer condiționat, aparate pentru încălzire pentru
bazine cu apă, aparate de încălzire alimentate cu
energie solară, instalații de încălzire alimentate
cu energie solară, aparate cu vid pentru
încălzire cu aburi, sisteme de încălzire și răcire
pentru automobile, dispozitive pentru încălzirea
mâinilor, de uz personal, dispozitive pentru
încălzirea farfuriilor, pentru uz casnic, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), încălzitoare electrice de uz casnic
pentru biberoane, dispozitive încălzitoare pentru
dezghețare a geamurilor vehiculelor, încălzitoare
de căni cu alimentare la usb, încălzitoare
electrice pentru șervețele umede pentru sugari,
încălzitoare electrice pentru picioare (de uz
personal), aparate de încălzit mâinile cu
alimentare la usb, vase de expansiune pentru
instalații de încălzire centrală, elemente electrice
de încălzire sub formă de cabluri, aparate
electrice de încălzire a mâncării pentru bebeluși,
elemente de încălzire flexibile pentru scaunele
de automobil, radiatoare de căldură folosite
la aparatele de încălzire, aparate electrice de
încălzire ambientală de uz casnic, echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, încălzitoare non-electrice pentru gătit,
de uz casnic, ventile de aer pentru instalațiile
de încălzit cu aburi, serpentine sub formă
de componente ale instalațiilor de încălzire,
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, dispozitive de
comandă (supape termostatice) pentru instalații
de încălzire, comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, dispozitive de încălzire cu autoreglare
sub formă de benzi, suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, aparate de
încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos,
aparate de stocare a energiei solare utilizate
pentru încălzire, limitatoare de temperatură
(supape) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, îmbrăcăminte încălzită electric pentru
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile de
îmbrăcăminte), sisteme hvac pentru vehicule
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
aparate de încălzit (care nu sunt utilizate în scop
medical), dispozitive cu aburi pentru încălzirea
prosoapelor pentru saloane de coafură, perne
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de încălzire neelectrice, altele decât cele de
uz medical, perne încălzite electric, utilizate în
alte scopuri decât cele medicale, regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, corpuri de
încălzire ambientală portabile dispuse orizontal
cu tiraj forțat, dispozitive de încălzire cu
autoreglare sub formă de benzi flexibile,
dispozitive de încălzire cu autoreglare sub
formă de curele flexibile, pernițe electrice
pentru încălzire, altele decât cele de uz
medical, dispozitive de încălzire plane cu
regulatoare de temperatură pozitivă organică,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât
cele pentru tratamente medicale, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, aparate
pentru controlul temperaturii în radiatoarele
sistemelor de încălzire centrală (supape),
umidificatoare de aer (recipiente de apă pentru
radiatoare de încălzire centrală), aparate pentru
reducerea presiunii folosite la dispozitivele de
încălzire a apei, pături electrice de încălzire, care
nu sunt utilizate în scopuri medicale, corpuri
de încălzire ambientală cilindrice portabile
dispuse orizontal cu tiraj forțat, senzori de
temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, perne încălzite
electric pentru animale de companie, nu de uz
veterinar, aparate de încălzit apa cu pompă de
căldură cu sursă de aer, regulatoare automate
de temperatură (supape) pentru radiatoarele
din sistemele de încălzire centrală, aparate
de control termosensibile (valve termostatice)
folosite la radiatoarele de încălzire centrală,
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), aparate cu senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, aparate de
încălzire și de răcire pentru distribuirea de
băuturi calde și reci, umidificatoare de cameră
care conțin apă și care sunt amplasate pe
radiatoarele de încălzire centrală, generatoare
de abur, sterilizatoare cu abur, băi cu aburi,
uscătoare cu aburi, acumulatoare de aburi,
dispozitive contra aburirii, generatoare de abur
pentru băi de aburi, sterilizatoare portabile cu
abur, aparate generatoare de abur, aparate
de gătit cu abur, instalații pentru producerea
aburului, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
hote de ventilare pentru aburi, aparate portabile
pentru sterilizare cu abur, oale cu abur electrice
pentru gătit, generatoare de abur de uz casnic,

oale electrice cu aburi pentru legume, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, oale electrice
cu aburi pentru orez, aparate electrice de
gătit cu aburi, băi cu aburi de uz personal,
aparate electrice de fiert ouă la aburi, cazane
de abur, altele decât componentele de mașini,
generatoare de abur, altele decât părți de
mașini, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
dulapuri cu aburi pentru tratarea articolelor de
îmbrăcăminte, aparat de călcat cu aburi pentru
articole vestimentare, aparate cu abur pentru
tratarea părului pentru saloane de coafură,
cazane cu abur pentru generarea vaporilor
(altele decât componentele de mașini), huse
ajustabile din materiale textile pentru capete
de fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, aparate pentru gătit, instalații
pentru gătit, plite pentru gătit, ansambluri de
gătit, cuptoare pentru gătit, sobe pentru gătit,
mașini de gătit, grătare pentru gătit, plite de gătit,
tigăi de gătit electrice, plite de gătit multiple,
ustensile de gătit electrice, mașini pentru gătit
kebab, plăci de gătit electrice, grătare (aparate
de gătit), grătare (aparate pentru gătit), cuptoare
electrice de gătit, mașini de gătit electrice, mașini
electrice de gătit, oale electrice de gătit, plite
de gătit încastrate, mașini de gătit orez, oale de
gătit electrice, aparate electrice de gătit, mașini
de gătit multifuncționale, autoclave, electrice,
pentru gătit, oale pentru gătit electrice, oale de
gătit, electrice, mașini electrice de gătit orez,
cuptoare cu microunde pentru gătit, aparate de
gătit cu grătare, aparate și instalații de gătit,
aparate și instalații de gătit, aparate pentru gătit
cu gaz, aparate cu gaz pentru gătit, generatoare
de fum pentru gătit, dispozitive de gătit cu fum,
aparate de gătit cu gaz, mașini de gătit cu gaz,
mașini de gătit pe gaz, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de gătit cu gaz prevăzute cu
grătare pentru gătit, aparate pentru gătit cușcuș,
electrice, grătare electrice (aparate pentru gătit),
cuptoare de gătit de uz comercial, seturi de
fondue (aparate de gătit), frigări (componente
ale aparatelor de gătit), cuptoare pentru gătit de
uz casnic, aparate pentru gătit în aer liber, hote
aspirante pentru mașini de gătit, aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie, aparate generatoare
de fum pentru gătit, aparate electrice de gătit în
vid, oale de gătit sub presiune, electrice, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini de gătit
cu suprafețe emailate vitroase, mașini de gătit
cu gaz și electrice, sobe de gătit cu recipiente
pentru gaz, mașini de bucătărie (pe gaz) pentru
gătit, mașini electrice de gătit la temperaturi
mici, aparate electrice de gătit de uz casnic,
plite electrice de gătit, de uz casnic, grătare

304

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

alimentate cu gaz (aparate de gătit), cuptoare
electrice de gătit, de uz casnic, grătare pentru
gătit alimentate cu energie solară, cuptoare ce
utilizează câmpurile de radiofrecvență pentru
gătit, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, mașini de gătit (de tipul
cuptoarelor, plitelor etc.), cuptoare de gătit cu
gaz (de uz casnic), mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), aprinzătoare cu impuls
pentru mașini de gătit cu gaz, plite de gătit pe
bază de ulei (de uz casnic), mașini electrice de
gătit sub presiune cu autoclave de uz casnic,
hote de extracție a aerului folosite împreună
cu mașinile de gătit, filtre reglabile de grăsime
cu deflectoare căptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), dulapuri de uscare, instalații
de uscare, cuptoare de uscare, dulapuri pentru
uscare, rafturi de uscare, aparate de uscare,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), dispozitive pentru uscarea alimentelor,
aparate și instalații de uscare, dispozitive de
uscare cu fum, aparate electrice utilizate în
uscare, aparate de uscare pe gaz, lămpi cu
infraroșii pentru uscarea părului, aparate cu
leduri pentru uscarea unghiilor, aparate pentru
uscarea hranei pentru animale, aparate de
uscarea mâinilor pentru lavabouri, aparate de
uscat haine (uscare la cald), aparate pentru
uscat portabile (uscare la cald), instalații de
uscat haine (uscare la cald), aparate pentru
uscarea mâinilor prevăzute cu ventilatoare,
aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute cu
suflante, mașini electrice de uscat rufe (uscare
la cald), cuptoare ce utilizează câmpuri de
radiofrecvență pentru uscare, mașini electrice de
uscat pentru spălătorii (uscare la cald), aparate
pentru uscarea mâinilor prevăzute cu rotoare
cu palete, ventilatoare, ventilatoare motorizate
pentru ventilație, ventilatoare axiale, ventilatoare
eoliene, ventilatoare turbină (aparate de
ventilare), ventile pentru abur, aparate de
ventilare, instalații de ventilare, aparate
de ventilație, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de aspirație,
ventilatoare pentru absorbție, ventilatoare pentru
șemineuri, ventilatoare electrice portabile,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare de tavan, ventilatoare pentru
vehicule, ventilatoare de masă, ventilatoare de
extracție, ventilatoare pentru automobile, ventile
de amestec (robinete), instalații de ventilare
industriale, aparate de ventilație portabile,
ventilatoare cu aer comprimat, ventilatoare
utilizate în vehicule, ventilatoare electrice pentru
fereastră, ventilatoare de aer condiționat,
ventilatoare electrice fără pale, ventilatoare
de uz casnic, ventilatoare de uz comercial,

hote pentru aparate de ventilare, hote de
ventilare pentru fum, aparate de ventilare
pentru vehicule, instalații de ventilare pentru
bucătării, hote cu ventilator pentru cuptor,
rotoare de aer pentru ventilație, aparate și
instalații de ventilație, perdele de aer pentru
ventilație, ventilatoare electrice de uz personal,
ventilatoare pentru schimbătoare de căldură,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice sub formă de instalații de ventilare
de uz casnic, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete, instalații de ventilare pentru
vehicule (climatizare), filtre folosite cu aparatele
de ventilare, ventilatoare pentru aparate de
aer condiționat, ventilatoare de tavan cu lumini
integrate, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor de încălzire), aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), ventilatoare pentru
aparatele de extragere a gazelor, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare de birou cu alimentare la usb, filtre
pentru grăsimi (componente ale ventilatoarelor
extractoare), radiatoare de căldură folosite la
aparatele de ventilare, ventilatoare electrice cu
dispozitive de răcire prin evaporare, capace
de ventilație (părți ale instalațiilor de aer
condiționat), ventilatoare electrice sub formă de
componente ale instalațiilor de aer condiționat
de uz casnic, aparate cu apă caldă, aparate
frigorifice, robineți de apă, robinete de apă, filtre
de apă, distribuitoare de apă, sterilizatoare de
apă, răcitoare de apă, rezervoare de apă, boilere
cu apă, aparate pentru controlul alimentării
cu apă, aparate pentru alimentarea cu apă
potabilă, aparate pentru îndepărtarea calcarului
din apă, aparate de reglare pentru aparate
de alimentare cu apă, aparate pentru răcire,
aparate de refrigerare, aparate de duș, aparate
de aerare, căzi de baie cu aparate incorporate cu
rolul de a facilita accesul în cadă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă
și canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
lavoare, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru baie, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
pentru aparate cu gaz, dispozitive de purjare de
aer folosite împreună cu instalațiile de alimentare
cu apă, aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
filtre de aer utilizate ca aparate de extracție
a prafului în procesele industriale, aparate de
purificare a aerului pentru cabine de aer curat,
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate de
tratare a apei), aparate de purificare a aerului
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pentru dulapuri de aer curat, aparate electrice
de purificare a apei de baie de uz menajer,
căzi de baie cu aparate incorporate pentru
facilitarea ieșirii din cadă, aparate de tratare
a apei pentru dedurizarea apei de uz casnic,
aparate de umidificare, altele decât cele pentru
uz medical, aparate pentru fumigații, cu excepția
celor de uz medical, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate de
captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
aparate de dezodorizare pentru răspândirea de
arome în autovehicule, aparate și mașini de
fabricare a cuburilor de gheață, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
țevi de scurgere (accesorii pentru instalații de
apă și canal), dispozitive de pulverizat pentru
duș (accesorii pentru instalații de apă), robineți,
robinete de combinare (robinete), robinete
automate, mânere de robinete, robinete pentru
baie, robinete de duș, robinete pentru lavoare,
robinete pentru țevi, robinete (accesorii pentru
instalații), robinete acționate fără atingere,
robinete cu două rozete, robinete pentru instalații
sanitare, robinete de apă controlate electric,
robinete monocomandă pentru chiuvete, robineți
de distribuție a apei, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete pentru reglarea
fluxului de apă, dispozitive de evacuare a
apei (robinete), robinete de închidere pentru
reglarea apei, robineți pentru baie, montați
în perete, robineți pentru chiuvete, montați
în perete, robineți pentru lavoare, montați în
perete, robineți pentru bideuri, montați în perete,
robinete de închidere pentru reglarea debitului
apei, robinete de amestecare pentru conducte de
apă, supape de control al apei pentru robinete,
filtre pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare), robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, inele de etanșare pentru robinete de
apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete cu bilă pentru rezervoarele de
wc, aparate de epurare a apei de la robinet,
filtre de apă pentru robinet de uz casnic,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete de
baie, acoperiri protectoare de robinete de cadă
pentru copii, supape (robinete), care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, aeratoare
cu funcție de economisire a apei pentru robinete,
robinete de duș cu închidere automată și cu
comandă electronică, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de apă, robinete de apă
sub formă de părți de instalații de alimentare
cu apă, dușuri, dușuri electrice, dușuri manuale,

dușuri portabile, dușuri puternice, supape pentru
duș, stropitoare pentru duș, capete de duș,
unități de duș, cabine pentru duș, căzi de
duș, căzi pentru duș, cabine de duș, furtunuri
de duș, platforme de duș, instalații de duș,
accesorii pentru duș, panouri de duș, cabine
de duș, căzi cu duș, furtunuri de duș pentru
dușuri manuale, dușuri de grădină, paravane
pentru dușuri, toalete prevăzute cu duș, aparate
electrice pentru duș, dușuri (instalații de baie),
dușuri exterioare pentru îmbăiere, pere de
duș sub formă de accesorii pentru duș, filtre
pentru căzi de duș, paravane pentru cabine
de duș, uși pentru cabine de duș, cabine de
duș din sticlă, instalații de baie cu duș, dușuri
multifuncționale montate în prealabil, capete
de pulverizare pentru dușuri, dopuri din metal
pentru dușuri, cabine din metal pentru dușuri,
uși pentru duș cu rame nemetalice, paravane
nemetalice pentru cădițe de duș, dușuri vândute
sub formă de seturi, paravane nemetalice pentru
dușuri și băi, căptușeli ajustate, pentru căzi de
duș, paravane de baie pentru dușuri din metal,
armături de scurgeri sanitare pentru dușuri,
capete de duș cu funcție de economisire a
apei, capete de duș care constituie componente
ale instalațiilor de alimentare cu apă, instalații
sanitare, pisoare (obiecte sanitare), instalații
sanitare electrice, instalații sanitare portabile,
vane (instalații sanitare), accesorii de uz sanitar,
aparate de uz sanitar, instalații sanitare de
baie, instalații sanitare pentru closete, conducte
pentru instalații sanitare, filtre pentru aparate
sanitare, aparate și instalații sanitare, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), articole
sanitare realizate din porțelan, articole sanitare
realizate din piatră, rezervoare sub formă
de echipament sanitar, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, supape sub formă de componente ale
instalațiilor sanitare, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, aparate de distribuție de
apă pentru uz sanitar, țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
mânere pentru rezervoare (piese pentru instalații
sanitare), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune
(părți de instalații sanitare), pulverizator pentru
chiuvetă (accesorii pentru instalații sanitare),
țevi de scurgere pentru instalații sanitare,
accesorii de scurgere pentru articole sanitare,
instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, closete portabile pentru activități
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în aer liber (instalații sanitare), instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, coturi curbate din plastic pentru
țevi (componente de instalații sanitare), benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), aparat de dezinfecție
pentru distribuirea de soluții în țevile de apă
ale instalațiilor sanitare, nstituie componente
ale instalațiilor de alimentare cu apă, instalații
sanitare, pisoare (obiecte sanitare), instalații
sanitare electrice, instalații sanitare portabile,
vane (instalații sanitare), accesorii de uz sanitar,
aparate de uz sanitar, instalații sanitare de
baie, instalații sanitare pentru closete, conducte
pentru instalații sanitare, filtre pentru aparate
sanitare, aparate și instalații sanitare, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), articole
sanitare realizate din porțelan, articole sanitare
realizate din piatră, rezervoare sub formă
de echipament sanitar, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, supape sub formă de componente ale
instalațiilor sanitare, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, aparate de distribuție de
apă pentru uz sanitar, țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
mânere pentru rezervoare (piese pentru instalații
sanitare), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune
(părți de instalații sanitare), pulverizator pentru
chiuvetă (accesorii pentru instalații sanitare), țevi
de scurgere pentru instalații sanitare, accesorii
de scurgere pentru articole sanitare, instalații
sanitare și de baie și accesorii pentru instalații,
closete portabile pentru activități în aer liber
(instalații sanitare), instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente de
instalații sanitare), benzi flexibile pentru protecția
tuburilor metalice (părți de instalații sanitare),
aparat de dezinfecție pentru distribuirea de soluții
în țevile de apă ale instalațiilor sanitare.
14. Ceasuri, ceasornice, ceasuri deșteptătoare,
ceasuri mecanice, ceasuri sportive, ceasuri
electrice, ceasuri digitale, ceasuri industriale,
ceasuri
solare,
cronografe
(ceasuri),
ceasuri automate, ceasornice mici, cadrane
(ceasornicărie),
pendule
(ceasornicărie),
ceasornice și ceasuri de mână, mecanisme de
ceasornice și ceasuri, ceasornice și piese de
ceasornic, cutii de ceas, lanțuri de ceas, piese
de ceas, brățări de ceas, curele de ceas, sticlă
de ceas, ceasuri pentru automobile, ceasuri

de buzunar, cutii pentru ceasuri, închizătoare
pentru ceasuri, ceasuri de șemineu, ceasuri
din aur, lanțuri pentru ceasuri, ceasuri cu
ceramică, piese pentru ceasuri, ceasuri cu
cuarț, ceasuri pentru scufundări, ceasuri de
cronometrare, ceasuri de sincronizare (ceasuri
centrale) pentru controlul altor ceasuri, ceasuri
de masă, ceasuri deșteptătoare electronice,
ceasuri în miniatură, ceasuri de damă, accesorii
pentru ceasuri, ceasuri de birou, ceasuri de
mână, mecanisme de ceasuri, produse de
ceasornicărie, articole de ceasornicărie, carcase
de ceas ca piese de ceas, ceasuri și ceasuri
de mână în general, cutii pentru ceasuri de
mână și ceasornice, carcase pentru ceasornice
și ceasuri de mână, brățări metalice pentru
ceasuri, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri de mână elegante, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri pentru activități sportive,
brățări și ceasuri combinate, cutii pentru ceasuri
(ajustate), ceasuri-inel cu led, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, curele de ceas din nailon,
pandantive pentru lanțuri de ceas, curele din
piele pentru ceas, brelocuri în formă de ceas,
brățări pentru ceasuri de mână, huse pentru
ceasuri de mână, ceasuri digitale cu cronometre
automate, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri digitale care includ radiouri, ceasuri
mecanice cu întoarcere manuală, carcase de
ceasuri de mână, curele pentru ceasuri de mână,
curele de încheietură pentru ceasuri, curele
din plastic pentru ceasuri, cutii de prezentare
pentru ceasuri, ceasuri de mână cu pedometre,
etuiuri adaptate pentru păstrarea ceasurilor,
ceasuri cu o funcție de memorare, ceasuri de
mână cu aparate gps, curele pentru ceasuri
din clorură de polivinil, ceasuri care conțin o
funcție de joc, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri care încorporează o funcție de
telecomunicare, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, instrumente de
ceasornicărie având mecanisme cu cuarț, curele
de ceas din metal, piele sau plastic, ceasuri care
conțin o funcție de joc electronic, ceasuri de
mână pentru utilizare în aer liber, cutii pentru
ceasuri (de perete, de mână etc.).
24. Lenjerie, lenjerie pentru pătuțuri, lenjerie de
casă, lenjerie de masă, țesături pentru lenjerie,
lenjerie de bucătărie, lenjerie de pat, țesături
pentru lenjerie, baldachine (lenjerie de pat),
materiale textile pentru lenjerie, așternuturi de
pat (lenjerie), cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), lenjerie de pat pentru bebeluși, lenjerie
de pat de frotir, lenjerie de pat și pături,
lenjerie de masă din materiale textile, lenjerie
de uz casnic, apărători pentru pătuțuri (lenjerie
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de pat), articole de menaj textile (lenjerie de
masă), lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
șervete din material textil (lenjerie de masă),
pânze elastice tricotate pentru lenjerie intimă
de damă, lenjerie de pat de unică folosință din
hârtie, lenjerie de masă (cu excepția celei din
hârtie), lenjerie de pat de unică folosință din
material textil, prosopele pentru față, prosoape,
prosoape turcești, prosoape cu glugă, prosoape
de față, prosoape de mâini, prosoape de baie,
prosoape din frotir, prosoape de plajă, prosoape
pentru față, prosoape pentru copii, prosoape
de bucătărie, prosoape din bumbac, prosoape
mari de baie, prosoape de baie mari, prosoape
(textile) pentru plajă, prosoape din materiale
textile, prosoape de șters paharele, prosoape
pentru șters sticlă, prosoape de uscat vesela,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
confecționate din materiale textile, prosoape de
bucătărie (materiale textile), prosoape textile
pentru uscarea părului, prosoape din materiale
textile, comprimate, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși, prosoape pentru față
din materiale textile, prosoape (textile) pentru
uz în bucătărie, prosoape de baie sub formă
de mănuși, prosoape de mâini confecționate
din materiale textile, prosoape din materiale
textile vândute la pachet, prosoape din materiale
textile pentru exerciții fizice, prosoape sub formă
de turban pentru uscarea părului, prosoape
de baie care se pot înfășura în jurul corpului,
prosoape demachiante (textile), altele decât cele
impregnate cu preparate de toaletă, țesături
de bumbac, produse textile la bucată din
bumbac, țesături tricotate din fire de bumbac,
cuverturi pentru pat (pături) confecționate din
bumbac, țesături din amestec de mătase și
bumbac, țesături din amestec de lână și bumbac,
țesături din amestec de bumbac și cânepă,
muselină (țesătură din bumbac sau mătase
pentru perdele), materiale textile din bumbac,
altele decât cele pentru izolare, țesături din
bumbac, pături de bumbac, materiale din resturi
de bumbac, țesături mixte pe bază de bumbac.
28. Aparate pentru jocuri electronice adaptate
utilizării cu ecran sau monitor extern, covorașe
de joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
(jucării), covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), covorașe ornamentale pentru
pomul de crăciun, covorașe de adulmecat ca
jucării pentru câini, jocuri, jocuri electronice,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, cărți (jocuri),
jocuri go, jocuri cu fise, jocuri cu zaruri,
miniaturi pentru jocuri, aparate pentru jocuri,
jocuri cu cercuri, jocuri electronice portabile,
jocuri video portabile, jocuri de șah, jocuri de

societate, jocuri de petrecere, baloane pentru
jocuri, mingi pentru jocuri, jocuri de construcție,
jocuri video individuale, jocuri cu inele, șah
(jocuri), jocuri sportive, bowling (jocuri), dame
(jocuri), console de jocuri, jocuri de pinball,
jocuri de masă, tastaturi pentru jocuri, jocuri
de memorie, jocuri electronice automate, jocuri
de cărți, jocuri video electronice portabile,
console de jocuri portabile, jocuri de pinball
portabile, mașini automate pentru jocuri, jocuri
automate cu jetoane, ținte electronice pentru
jocuri, jocuri de masă electronice, mouse-uri
pentru jocuri, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri electronice de tip arcade, console
portabile pentru jocuri electronice, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri de tip
pinata (piniata), jocuri de palete cu minge, jocuri
cu mașini de curse, jocuri de interpretare de
roluri, kituri pentru jocuri de construcții, fileuri
pentru jocuri cu mingea, panouri pentru jocuri cu
săgeți, muniție pentru jocuri de paintball, joystickuri pentru jocuri video, jocuri cu întrebări și
răspunsuri, jocuri de interior cu jetoane, aparate
pentru jocuri de calculator, controlere pentru
console de jocuri, jocuri electronice cu caracter
educațional, jocuri de logică de manipulat,
console portabile pentru jocuri video, controlere
de jocuri pentru calculatoare, jocuri de baschet
de masă, jocuri legate de personaje de ficțiune,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, machete de
mașini (jucării sau jocuri), mașini pentru jocuri
de pinball (jucării), discuri de aruncat (jocuri
cu inele), jocuri de acțiune și de îndemânare,
plase pentru jocuri sportive cu minge, bile din
sticlă colorată pentru jocuri, jucării, jocuri și
articole de joacă, aparate de jocuri video pentru
acasă, cutii pentru aparate de jocuri video,
jocuri gonflabile pentru piscine de înot, jocuri
de baschet de tip arcade, 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,
jocuri computerizate cu baterii și ecran lcd,
aparate de jocuri electronice de tip arcade,
scaune de joc interactive pentru jocuri video,
aparate de jocuri electrice educaționale pentru
copii, manete de comandă pentru jocuri de
calculator, jocuri de război cu figurine înfățișând
soldăței, mașini de jocuri recreative acționate cu
monede, mașini de jocuri cu afișaj cu cristale
lichide, prelungitoare pentru tacuri de biliard
(echipament pentru jocuri), modele utilizate
pentru jocuri cu interpretare de roluri, mănuși de
protecție pentru jocuri cu crosă sau bâtă, camere
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de aer pentru mingi destinate jocurilor sportive,
palete folosite la jocurile de palete cu minge,
ventilatoare externe de răcire pentru console
de jocuri, pucuri de jucat hochei pentru jocuri
de masă, jocuri portabile și jucării cu funcții de
telecomunicații, etuiuri de transport concepute
special pentru jocuri portabile, dispozitive de
control pentru aparate de jocuri video, manete
de joc pentru aparate de jocuri video, aparate
de jocuri mecanice tip flipper, acționate cu
monede, folii de protecție adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile, huse protectoare de
transport adaptate special pentru jocuri video
portabile, folii de protecție pentru telecomenzi
pentru aparate de jocuri video, huse de protecție
pentru telecomenzi pentru aparate de jocuri
video, decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, genți adaptate
special pentru consolele de jocuri video de
mână, echipament vândute ca și seturi pentru
a juca jocuri de cărți, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, mănuși de protecție pentru jocuri
cu crosă sau bâtă (accesorii de joc), aparate
pentru jocuri destinate a fi utilizate împreună
cu receptoare de televiziune, mingi de joacă,
corturi de joacă, locuri de joacă, scrâncioburi
(articole de joacă), articole de joacă educative,
triciclete (articole de joacă), planoare (articole de
joacă), sănii (articole de joacă), farse (articole
de joacă), tobogane (articole de joacă), găleți
(articole de joacă), bile pentru locuri de joacă,
echipamente pentru terenuri de joacă, structuri
de joacă pentru copii, covoare de joacă puzzle
(jucării), ringuri de wrestling de joacă, saltele de
joacă pentru bebeluși, cutii pentru accesorii de
joacă, corturi de joacă pentru interior, balansoare
(echipamente pentru teren de joacă), balansoare
(echipamente pentru spații de joacă), machete
de mașini (articole de joacă), pistoale cu apă
(articole de joacă), cadre de cățărat (articole
pentru joacă), seturi pentru magicieni (articole
pentru joacă), seturi de tren (articole de joacă),
sănii pentru zăpadă (articole de joacă), cutii
cu nisip (articole de joacă), aparate de joacă
pentru interior pentru copii, seturi de joacă pentru
figurine de acțiune, piscine gonflabile de înot
(articole de joacă), găleți (articole de joacă) din
materiale plastice, echipament de locuri de joacă
pentru copii, seturi de joacă cu mașinuțe de
jucărie, seturi de joacă cu figurine de jucărie,
tobogane pentru cățărat (aparate de joacă pentru
copii), vehicule de transport pentru copii (articole
de joacă), platforme învărtitoare sub formă de
articole de joacă, figurine de acțiune (jucării
sau articole de joacă), modele la scară redusă
de vehicule (articole de joacă), bazine de înot

(articole de joacă sau de sport), aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), colaci de înot, colaci de înot pentru
agrement, colaci pentru scăldat și înot, jucării
gonflabile sub formă de bărci, seturi de jucării,
seturi de tren, seturi de machete de mașini
de curse, seturi de machete de tren, seturi de
asamblare de figurine, seturi de jucărie pentru
grădinărit, seturi de păpuși, seturi de tras cu
arcul, seturi de machete de avioane, seturi de
cusut de jucărie, seturi de joc de table, seturi de
unelte de jucărie, seturi de construcție de jucărie,
seturi de masă de jucărie, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de blocuri de construcție de
jucărie, seturi de componente pentru curse, de
jucărie, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de joacă pentru figurinele de acțiune,
seturi de machete de trenulețe de jucărie, jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, seturi de
baghete și soluție de făcut baloane, seturi de
întrebări pentru jocurile de masă cu tablă, seturi
de bare pentru exerciții fizice, tensionate cu arc,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construirea de machete, seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de mașini, machete de teatru
de jucărie sub formă de seturi de teatru
pentru copii, căluți-balansoar, jucării-balansoar,
căluți-balansoar (jucării), accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, aeronave de
jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie cu
motor, animale de jucărie umplute, echipamente
pentru sport și exerciții fizice, aparate de interior
pentru fitness, aparate pentru antrenament
sportiv, aparate pentru exerciții abdominale,
aparate pentru exerciții fizice, aparate de
gimnastică, aparate pentru culturism, aparate
pentru antrenamente (exerciții fizice), aparate
pentru genuflexiuni, zmeie, trambuline pentru
sport, skateboarduri, skateboarduri (echipament
recreativ), stâlpi de fileu de volei, stâlpi pentru
badminton, stâlpi pentru porți de fotbal, stâlpi
pentru tenis (echipament sportiv), suporturi de
spate pentru halterofili (centuri), roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, rotile pentru
plăci de skateboard, saci de box, saci de box
gonflabili, saci de crichet (adaptați), săgeți pentru
jocul de darts, sănii, sănii (articole de sport),
schiuri, schiuri nautice, seturi de badminton,
scripeți pentru exerciții, roți de exerciții pentru
pisici, role pentru biciclete fixe de antrenament,
ringuri de box, rachete de tenis, rachete de
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badminton, rachete, protecții de umeri pentru
sport, protecții inghinale pentru sportivi (articole
sportive), protecții pentru brațe adaptate pentru
activități sportive, protecții pentru coate pentru
practicarea skateboard-ului, protecții pentru
coate pentru utilizare la mersul pe bicicletă
(articole sportive), protecții pentru cot folosite la
skateboard, protecții pentru gât folosite în sport,
protecții pentru încheieturile mâinilor pentru
halterofili, protecții pentru mână adaptate pentru
uz sportiv, protecții pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi, protecții pentru
pumni (articole sportive), protecții pentru tălpi
de schiuri, protectoare abdomen pentru atletism,
protectoare palme pentru atletism, protectoare
talie pentru atletism, protecții de piept pentru
sport, protecții de mâini pentru sport, protecții
de încheieturi pentru atletism, protecții de corp
pentru sport, protecții de brațe (articole de sport),
prăștii, porți pentru fotbal, popice, plase de
baschet, plase pentru exersarea golfului, plase
pentru porți de fotbal, plase pentru porțile de
fotbal, pompe adaptate special pentru utilizarea
cu mingi de jocuri, pompe pentru mingi, plăci
de surfing, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, palete cu minge, palete de mână
pentru înot, patine cu role în linie, patine, patine
cu rotile, patine de gheață, mingi de tenis,
mingi de tonifiere pentru pilates, mingi gonflabile
pentru sport, mingi medicinale, mingi pentru
gimnastică, minitrambuline, mingi pentru sporturi
cu rachetă, mingi pentru practicarea sporturilor,
mănuși pentru înot, mănuși pentru ridicarea de
greutăți, mese de ping-pong, mese de biliard,
materiale sub formă de corzi pentru rachete
sportive, materiale pentru tir cu arcul, mănuși
(accesorii de joc), mânere pentru flotări, inele
acționate manual pentru exerciții de rezistență
pentru partea inferioară și superioară a corpului,
inele de exercițiu pentru întărirea mâinii, inele
pentru sport, jocuri cu bile, labe de scufundare,
mânere pentru articole sportive, genunchiere de
uz sportiv pentru ciclism, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, gonflabile
pentru piscină, greutăți cu mânere pentru
antrenament, greutăți de gleznă și încheietură
pentru exerciții, greutăți de încheietură pentru
exerciții, greutăți de încheietură și de gleznă
pentru exerciții, greutăți de oțel folosite în
mod special pentru aruncarea greutăților,
greutăți pentru picioare pentru exerciții, greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, greutăți
pentru picioare (articole de sport), haltere,
harnașamente pentru utilizare în sport, garduri
(pentru piste sportive), garduri folosite la

atletism, genți adaptate pentru transportul
accesoriilor sportive, genți adaptate special
pentru echipamente sport, echipament pentru
fotbal, echipament pentru înot, echipament
pentru scrimă, echipamente de sport pentru
animale de companie, echipamente pentru sport,
extensoare pentru piept, extensoare, dispositive
de prindere folosite la ridicarea greutăților,
dispozitive de antrenament pentru tenis de
masă cu tije suple elastice, dispozitive flexoare
de mână pentru exerciții fizice, dispozitive
manuale de exerciții pentru picioare, dispozitive
non-extensibile de ochire pentru tir cu arcul,
echipament de exerciții acționat manual, curele
pentru exerciţii pentru abdomen, discuri pentru
sport, discuri de greutăți pentru haltere,
coșuri de baschet, costume de sport pentru
electrostimulare musculară, cretă de gimnastică
pentru îmbunătățirea prinderii mânerelor în
activități sportive, centuri de cățărare, cercuri
pentru sport, corzi de sărit, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, benzi elastice pentru yoga,
benzi pentru exerciții, benzi de rezistență pentru
întinderea degetelor, bile de biliard, bețe de
schi, bare pentru exerciții, bare portabile pentru
dans, bare de tracțiuni pentru cadre de ușă,
articole de gimnastică, articole de gimnastică
și de sport, articole de sport, articole și
echipament de sport, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, bănci de uz
sportiv, bănci pentru abdomene, bănci pentru
gimnastică, aparate pentru tiroliene folosite în
scopuri recreative, apărătoare de tibie pentru
uz sportiv, apărătoare pentru picioare pentru uz
atletic, apărători de genunchi (articole de sport),
apărători de cot (articole de sport), apărători
de tibie (articole de sport), apărători de tibie
de uz sportiv, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de crăciun, beteală pentru împodobirea
pomului de crăciun, baloane pentru petreceri,
articole fantezie pentru petreceri, articole din
hârtie pentru petreceri, globuri de sticlă cu
zăpadă în interior, decorații pentru pomul de
crăciun (altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, ornamente pentru pomul de crăciun (cu
excepția articolelor de iluminat și a dulciurilor),
măști de carnaval, pomi de crăciun de jucărie,
pomi de crăciun artificiali, suporturi pentru pomi
de crăciun, suporturi de lumânări pentru brazi
de crăciun, zăpadă artificială pentru pomul de
crăciun, castele gonflabile pentru copii, călușei,
căsuțe de jucărie, căsuțe de jucărie pentru copii,
echipamente din lemn pentru terenuri de joacă,
echipamente din metal pentru terenuri de joacă,
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echipamente din plastic pentru terenuri de
joacă, leagăne pentru bebeluși, leagăne,
tobogane acvatice, articole de gimnastică și
sport.
35. Servicii de comert online cu amanuntul,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04376

27/06/2022
LAURUL SA, STR. GARII, NR. 1,
JUD. ARAD, GURAHONT, 317145,
ARAD, ROMANIA

SIPs PARTY MIX
(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 pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

M 2022 04375

24/06/2022
FIVE CONTINENTS GROUP SRL,
STR. ABATORULUI, NR.1, JUD.
BOTOŞANI, RĂCHIȚI, BOTOȘANI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04377

(740)

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

24/06/2022
MEDISPROF, STR. P-TA 1 MAI,
NR. 3, JUD. CLUJ, MUN. CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PLAIURILE MOLDOVEI
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
06.01.02; 01.03.06
(591) Culori revendicate: albastru
(Pantone333399), verde (Pantone
669933),galben (Pantone ffcc33)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.

M Medisprof Cancer
Center Învingem
cancerul în fiecare zi!

───────
(531)
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(591)

Culori revendicate: albastru, galben,
verde, rosu, portocaliu, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Management administrativ de spitale şi
de centre pentru îngrijirea sănătăţii, informaţii
şi consiliere comercială pentru utilizatorii de
servicii medicale şi pacienţii din spitale şi
centrele pentru îngrijirea sănătăţii, compilare
de informații statistice privind cercetarea
medicală, administrare de planuri de servicii
medicale preplătite, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecțiunile medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, sanitare și produse medicale,
colectare şi ordonare sistematică a datelor întrun fişier central, gestionare de fişiere informatice,
punere la dispoziţie online de registre de
informaţii comerciale prin internet în materie
de servicii medicale, de spitale şi de centre
pentru îngrijirea sănătăţii, ținere a evidenţei
dosarelor şi fişelor referitoare la starea de
sănătate a persoanelor, servicii de publicitate
și marketing, difuzare de materiale publicitare
(fluturași, prospecte, imprimate, eșantioane),
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import și export.
41. Educaţie, instruire, organizare şi coordonare
de colocvii, conferinţe, congrese, seminarii şi
simpozioane în domeniul medical, organizarea
şi conducerea de workshop-uri, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, servicii educative în
domeniul medical, organizarea de cursuri de
instruire privind sănătatea, publicare on-line
de cărţi şi reviste electronice, publicare de
materiale didactice și educative, publicare de
broșuri educative, dezvoltarea și desfășurarea
de programe educaționale în domeniile sănătății,
servicii educaţionale, respectiv dezvoltarea şi
distribuirea de materiale şi programe pentru
doctori şi pacienţi la gestionarea bolilor,
organizare de expoziţii în scopuri culturale sau
educative în special în domeniul medical sau
al sănătăţii, campanii de informare cu privire la
depistrea bolilor.
42. Cercetare ştiinţifică şi medicală, servicii
de cercetare medicală și farmaceutică,
laboratoare medicale, investigații științifice
în scopuri medicale, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul biotehnologiei,
consultanță în domeniul biotehnologiei, servicii
în domeniul științei naturale, cercetare în
domeniul ingineriei chimice, servicii de analize
de sânge pentru cercetare științifică, cercetare

genetică, consultanţă ştiinţifică pentru practica
medicală, centre medicale, centre de sănătate,
laboratoare, firme biotehnologice şi de ştiinţa
vieţii și spitale, cercetare de laborator, cercetare
şi dezvoltare de noi produse medicale, consiliere
cu privire la informații științifice referitoare
la ameliorarea, diagnosticarea, prevenirea și
tratamentul bolilor, elaborare de metode de
diagnosticare (lucrări de inginerie), analize
medicale şi ştiinţifice, stocare electronică de
dosare medicale, proiectare și dezvoltare de
tehnologie medicală, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul medical, proiectare
și dezvoltare de aparate pentru diagnostice
medicale, furnizare de informații științifice în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente.
44. Servicii de asistență medicală, asistență
medicală la domiciliu, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
asistență stomatologică, servicii medicale și de
sănătate, servicii de analize de sânge, consiliere
genetică, servicii de îngrijire medicală pentru
pacienții internați și externi, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizarea de centre de
reabilitare pentru persoanele cu tulburări psihice,
dezintoxicare, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, radioterapie, servicii
furnizate de spitale private, servicii de urgenţă,
asistenţă medicală de urgenţă, şi anume
asistenţă medicală de urgenţă, localizarea
îngrijirii medicale de urgenţă, închirierea de
facilităţi medicale pentru tratamente medicale de
urgenţă, servicii de analize medicale, analiză
comportamentală în scop medical, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori şi
de alt personal medical specializat, servicii de
psihoterapie, dezvoltare şi aplicare de programe
de îngrijire a pacienţilor, şi anume organizarea
planurilor de tratamente medicale şi consultanţă
medicală şi terapeutică pentru pacienţi, analize
de arn sau de adn pentru diagnosticul şi
pronosticul bolilor, ambulatorii, furnizare de
echipamente medicale, preparare şi dozare de
medicamente, închiriere de echipament medical
şi de îngrijire medicală.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04379

(740)

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

24/06/2022
GRUPA MASPEX SP. Z O.O.,
UL LEGIONÓW 37, 34-100,
WADOWICE, POLONIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04381

(740)

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

25/06/2022
CLUB SPORTIV MARTA, STR.
DEALUL GROȘULUI NR. 15,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Spitale Colorate
un proiect TEDI T
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.25; 02.05.01;
20.01.05; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
485C), albastru (Pantone 2202C),
galben (Pantone 116C), roz (Pantone
7425C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
44. Servicii medicale.
───────

FABRICA de CAMPIONI
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.08; 24.05.25; 26.11.02;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate: galben (RAL 1004),
mov (RAL 4008), turcoaz (RAL 5018),
verde (RAL 6018)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive, activități sportive și
de recreere, activități sportive și culturale,
administrare
(organizare)
de
competiții,
administrare (organizare) de concursuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04383

(740)

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

27/06/2022
MOSTAVI MARJAN, STR. STEFAN
S. NICOLAU, NR. 9, BL. 63, SC. B,
AP. 7, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MOSTAVI MILAD, STR.
VIITORULUI NR. 101, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEYGU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Crevete uscate, crevete în carapace, pastă
de creveți, crevete cu cocos, creveți uscați
și măcinați, creveți mărunțiți și uscați, creveți
uscați și mărunțiți, crevete, care nu sunt vii,
creveți, cu excepția celor vii, fructe de mare
preparate, fructe de mare uscate, fructe de
mare gătite, fructe de mare congelate, produse
din fructe de mare, jeleuri din fructe de mare,
extracte din fructe de mare, conserve de fructe
de mare, pastă de fructe de mare, fructe de
mare în conservă, substitute de fructe de mare,
fructe de mare care nu sunt vii, fructe de mare
sărate și fermentate (jeotgal), produs tartinabil
pe bază de fructe de mare, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, mâncăruri preparate din
înlocuitori de fructe de mare, cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, antreuri preparate constând în principal
din fructe de mare, fructe de mare fierte în

sos de soia (tsukudani), aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare, paste
tartinabile din pește, fructe de mare și moluște,
aperitive congelate preambalate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
care constau în principal din chiftele din pește,
legume, ouă fierte și bulion (oden), alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
produse din pește preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate din
înlocuitori de pește, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate pe bază de
carne, preparate pentru supă de legume, alge
preparate pentru alimentație umană, preparate
pentru obținerea bulionlui, icre preparate pentru
consum uman, cochilii de scoici, preparate,
legume preparate la grătar, supe miso gatapreparate, insecte și larve preparate.
30. Chipsuri de creveți, tăiței din creveti, găluște
de creveți, sos de creveți, arome preparate
din creveți, condimente cu aromă de fructe de
mare, mâncăruri preparate pe bază de tăieței,
pentru copii mici, mâncăruri preparate pentru
copii mici pe bază de tăieței, mâncăruri preparate
în special pe bază de paste, produse pentru
gustări preparate din făină de soia, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
orez, preparate aromatice pentru produse de
patiserie, produse pentru gustări preparate din
pesmet, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza, gustări preparate conținând în principal
paste, arome preparate din carne de pui,
alimente preparate pe bază de tăieței, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
preparate (produse de cofetărie), amestecuri
de copt gata preparate, alimente preparate
din aluat, preparate pentru obținerea sosurilor,
arome preparate din homari, arome preparate
din pește.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, marketing
pentru evenimente, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente promoționale de

314

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

marketing pentru terți, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare.
43. Servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, rezervări la restaurant,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant chinezesc, servicii de
restaurant washoku, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante fastfood, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurant cu specific japonez, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii oferite de restaurante care servesc udon
și soba, servicii de restaurant cu servire la
pachet, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru case de oaspeți, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering

pentru săli spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei japoneze, servicii
de catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de alimentaţie publică, servicii de catering
pentru săli/spații special amenajate pentru
expoziții, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante cu autoservire,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servicii
în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, furnizare de alimente şi băuturi dintro rulota mobilă, servicii oferite de restaurant
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor şi
băuturilor, furnizare de informaţii sub formă de
reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04390

27/06/2022
CONCRETE&DESIGN
SOLUTIONS SRL, STR.GRIGORE
MANOLESCU, NR.7A, CORP
C, ET.PARTER 1-2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SCA IACOB SI OLTEANU, ALEEA
CAUZASI, NR.47, ET.3, AP.5, SECTOR
3, BUCURESTI , ROMANIA

M 2022 04394

27/06/2022
BOGDAN CORDUNEANU,
CORIOLAN BREDICEANU, NR.
9, ET. 1, AP. 2, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BEEFmania
(531)

CDS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii
de
arhitectură,
consultanță
in
arhitectură,
proiectarea
construcțiilor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, proiectare industrială, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, planificare
urbană.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.02; 03.04.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de preparare a mâncării.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04395

27/06/2022
S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

FITODOLOR ACUT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale, creme, geluri, unguente, de
uz cosmetic.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii si ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare si produse
farmaceutice din plante medicinale in orice
forma de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
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creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, lotiuni, soluții si băuturi din
plante medicinale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04401

27/06/2022
ARCEDA SOLUTION SRL, STR.
REPUBLICII 187, BL.4B1 AP.3,
JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04404

(740)

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

27/06/2022
SC SOLARIS PLANT SRL, STR.
VALEA CASCADELOR, NR.
21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LIMONADERIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi nealcoolice.
───────

BELŞUG DIN NATURĂ
SOLARIS
ImunoSol
Sirop pentru imunitate
Cu propolis şi echinacea
(531)
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(591)
(511)

Culori revendicate: galben, roz, roşu,
verde, maro, negru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente nutritive şi produse farmaceutice
din plante medicinale, băuturi dietetice de uz
medical, infuzii dietetice de uz medical, infuzii
medicinale, suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
nutritive, siropuri pentru scopuri medicinale,
siropuri de uz farmaceutic, extracte din plante de
uz medical, preparate imunostimulatoare, tincturi
de uz medical.

(210)
(151)
(732)

M 2022 04405

(740)

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

27/06/2022
SC SOLARIS PLANT SRL, STR.
VALEA CASCADELOR, NR.
21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

───────

BELŞUG DIN NATURĂ
SOLARIS TusiSol Cu miere
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.01;
05.07.01; 11.01.02; 05.03.13; 03.13.05
(591) Culori revendicate: galben, roşu, verde,
maro, negru, alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente nutritive şi produse farmaceutice
din plante medicinale, băuturi dietetice de uz
medical, infuzii dietetice de uz medical, infuzii
medicinale, suplimente alimentare, suplimente
318

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
nutritive, siropuri, pentru scopuri medicinale,
siropuri de uz farmaceutic, extracte din plante de
uz medical, preparate imunostimulatoare, tincturi
de uz medical.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04407

(740)

FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, APT. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

27/06/2022
PROD ALCAR IMPEX SRL, STR.
DUMBRAVEI, NR. 10 E, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

electronică a facturilor utilizatorilor, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata și online
pentru: mobilier divers, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, produse din sticlă, portelan și
ceramică, lenjerie de casă, perdele, articole de
mercerie, decorațiuni covoare, presuri, rogojine,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, tapete murale, decorațiuni interioare,
articole pentru baie: mobilier baie, chiuvete /
lavoare, alte ustensile pentru băi suport săpun,
periute de dinți, electrocasnice, saltele, articole
de grădină, corpuri de iluminat.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04412

(740)

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

(540)

(540)

haaus mobilă direct acasă
(531)

28/06/2022
BUNEA CONSTANTIN-DORIN,
STR. IOAN PIUARU MOLNAR,
NR. 20, JUD. SIBIU, SADU, SIBIU,
ROMANIA

FERMA BUNEA

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.19;
26.04.08
(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
D0844A), gri (Pantone DAD3C3,
46494F), albastru (Pantone 57729F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ în magazine fizice și online, servicii ce implică publicitatea, promovarea
și promoții de vânzare publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie mobilă,
servicii de reclamă și promotii de vânzare,
închirierea de timp și spatiu de publicitate în
mediile de comunicare, furnizarea de spații pe
site-uri în scopul de a face reclamă pentru
bunuri și servicii, publicarea textelor publicitare
online, prezentarea produselor în toate mediile
de comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul
și/sau cu ridicata, aranjarea și organizarea de
expoziții, târguri și alte evenimente similare
în scopuri comerciale, procesarea (emiterea)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne afumată, carne tocată, carne
sărată, carne uscată, carne congelată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne proaspătă,
carne conservată, carne friptă, carne afumata,
pârjoale din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne de pasăre,
carne de mânzat, carne de curcan, carne uscată
sfărâmată, extracte din carne, conserve de
carne, carne de rață, pateuri din carne, carne
de pasăre supracongelată, produse din carne
congelată, carne de pui deshidratată, carne
prăjită de pui, ragut (tocăniță cu carne), carne
proaspătă de pasăre, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui congelată, carne de vită feliată,
produse din carne preparate, carne de curcan
gătită, carne de pui proaspătă, carne de pasăre
congelată, carne de rață gătită, carne de pasăre
gătită, grăsime din carne de vită, carne de pasăre
de curte, bucăți de carne de pui, umplutură

319

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

de carne pentru plăcinte, carne de porc, la
conservă, conserve de carne de pasăre, felii de
carne de oaie, concentrat din carne de vacă,
extracte de carne de pasăre, salate cu carne
de pasăre, chiftele din carne de pui, produse
din carne de miel, pastramă din carne de vită,
friptură de carne de porc, cârnați din carne de
pui, hamburgeri din carne de pui, pateuri pe
bază de carne, înlocuitori de carne de pasăre,
gustări pe bază de carne, bulion de carne de
vițel, pateuri din carne de pui (produs tartinabil),
chiftele din carne de vită, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, produse confiate din carne de rață,
roast beef (friptură de carne la cuptor), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care
conțin în principal carne de pui), conserve din
carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, înlocuitori de
carne pe bază de legume, extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, mâncăruri gătite
care conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), carne de pește uscată,
pește sărat, pește prelucrat, pește afumat,
pește congelat, pește marinat, pește conservat,
pește gătit, pește uscat, chiftele din pește,
conserve de pește, friptură de pește, mâncăruri
din pește, pateuri de pește, file de pește,
cârnați de pește, extracte de peste, pește la
borcan, pește gătit și congelat, pește (conservat)
(în conserve), alimente refrigerate din pește,
produse alimentare din pește, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, pește fiert și
uscat, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, pește în
ulei de măsline, produse din pește la borcan,
fileuri de pește la grătar, produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,

pentru consum uman, produs tartinabil pe bază
de pește, produs tartinabil pe bază de pește
afumat, uleiuri comestibile obținute din pește
(cu excepția uleiului de ficat de cod), carne de
vânat, cine preambalate constând în principal din
vânat, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate, uleiuri
pentru gătit, uleiuri comestibile pentru glazurarea
alimentelor, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri cu mirodenii, uleiuri de
uz alimentar, uleiuri solidificate pentru alimente,
uleiuri de origine animală de uz alimentar,
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
pastă de ardei conservată, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, caltaboş cu sânge/
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bullion, concentrate de fiertură/concentrate de
bullion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, unt de cacao alimentar,
compoturi, lapte condensat, chiftele din brânză
de vaci, smântână (produse lactate), crochete,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, nuci condimentate,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conserve, usturoi conservat,
gelatină alimentară, castraveciori, nu proaspeţi,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, crevurşti pentru hot dog, humus,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, lapte
de iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de
întins pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
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alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, păsări de curte, nu vii,
pastă de fructe presate, lapte acru, stafide,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru
uz culinar, lapte fermentat gătit, varză murată,
seminţe, preparate, preparate pentru supă, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, sucuri vegetale pentru
gătit, salate vegetale, spume vegetale, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
legume, conservate, legume, gătite, legume,
uscate, legume, la conserve, zer, albuş de
ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, branză quark, brânză cottage, băuturi
pe bază de acid lactic, dulcețuri, sosuri de
brânză, sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de
lactate, brânză sub formă de sosuri de înmuiat,
roșii conservate, leguminoase conservate,
căpșuni
conservate,
soia
conservată,
anghinare, conservate, ciuperci conservate,
trufe conservate, legume conservate, cârnați
conservați, cartofi, conservați, prune conservate,
măsline conservate, mazăre conservată, fructe
conservate, ardei conservati, conserve și
murături, supe la conservă, conserve de fasole,
conserve cu legume, legume în conservă, fasole
în conservă, conserve de fructe, conserve din
pește, pește în conservă, roșii în conservă,
spanac la conservă, fructe în conservă, conserve
de legume, porumb dulce (conservat), ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
linte (legume) conservată, măsline preparate,
la conservă, legume feliate, la conservă,
fructe feliate, la conservă, carne de porc
conservată, portocale conservate și turtite,
legume conservate (în ulei).
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
preparate aromatice alimentare, făină de
orz, mix pentru clătite sărate, biscuiţi /
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată

cu lapte, spume de ciocolată, decoraţiuni din
ciocolată pentru torture, 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/produse de
cofetărie cu zahăr, 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 tartar de uz culinar, orz măcinat, ovăz
măcinat, curry (mirodenie), spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în protein, miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticate, ovăz decorticate, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, ketchup (sos),
clătite kimchi, 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, marţipan, maioneză,
făină nerafinată/făină, plăcinte cu carne, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru uz casnic, sosuri
pentru carne, usturoi mărunţit (condiment),
glazură oglindă, musli, făină de muştar, muştar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiţei, făini de nuci, nucşoară, făină de
ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, zahăr de palmier, clătite, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, piper,
boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, ramen, ravioli, orez, prăjituri de
orez, budincă de orez, gustări pe bază de orez,
pesmeţi, şofran (asezonare), sago, sandvişuri,
sosuri (condimente), produse de asezonare,
griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan (produse
de asezoanare), fulgi de gheaţă cu fasole
roșie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi
(îngheţate), profiterol (produse de cofetărie),
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, capsule
de cafea, umplute, nuga, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, zahăr, sushi, dulciuri, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, sos de roşii, pâine
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nedospită, cafea neprăjită, oțet, vafe belgiene,
făină de grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri, sosuri barbecue,
sosuri satay, sosuri pudră, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, praf de sosuri, sosuri de
ciocolată, sosuri pentru pizza, sosuri cu hrean,
sosuri pentru orez, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru pui, sosuri de ciuperci, sosuri
pentru tacos, sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri de carne, sosuri
de fructe, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru pește congelat,
sosuri marinate continand condimente, sosuri
care conțin mirodenii, sosuri care conțin nuci,
sosuri aromatizate cu alune, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, pulpă de legume (sosuri
- alimente), sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate,
sosuri de salată care conțin smântână, arome
sub formă de sosuri deshidratate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, asmățui,
conservat, pizza conservată, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare
pentru conservarea peștelui, pâine proaspătă,
pâine crocantă, pâine integrală, amestecuri
pentru pâine, pâine de malț, batoane de
pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, pâine cu conținut scăzut de
sare, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, cafea, ceai, înlocuitori de
cafea, orez, paste făinoase și tăieței, tapioca
și sago, faină și preparate din cereale, drojdie,
praf de copt, sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, pâine și chifle, pâine cu umplutură,
pâine cu usturoi, pâine făcută cu drojdie,
amestecuri pentru prepararea pâinii, hamburgeri
(sandvișuri), hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă, hot
dog (sandvișuri), sandvișuri cu carne, înveliș
pentru sandvișuri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne de pui,

pizza congelată, aluat de prăjituri, aluat dospit,
aluat pentru biscuiți, aluaturi pentru napolitane,
amestec pentru aluat de pizza, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, amestecuri condimentate, amestecuri
de cafea, amestecuri de ceai, amestecuri
de copt gata preparate, amestecuri de făină
utilizate pentru copt, amestecuri de înghețată,
amestecuri de patiserie, amestecuri de pizza,
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
gogoși, amestecuri pentru prăjituri, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
congelate, amidoane modificate pentru uz
alimentar (nu medical), arome alimentare, arome
folosite pentru preparea de înghețată (altele
decât esențele eterice sau uleiuri esențiale),
arome naturale pentru înghețate (altele decât
esențele eterice sau uleiurile esențiale), arome
obținute din fructe, arome pe bază de ciocolată,
arome pentru băuturi, arome pentru supe, arome
preparate din carne de pui, arome preparate
din carne, arome preparate din fructe (altele
decât uleiurile esențiale), arome preparate
din legume (altele decât uleiurile esențiale),
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane cu musli, batoane de cereale bogate în
proteine, batoane de înghețată, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți aperitiv,
biscuiți crocanți, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți
cu bezea moale înveliți în ciocolată, care
conțin caramel, biscuiți cu ceapă, biscuiți cu
ceapă sau brânză, biscuiți cu fructe, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de graham, biscuiți de
turtă dulce, biscuiți dulci pentru consum uman,
biscuiți dulci sau sărați, blaturi de pizza,
bomboane, bomboane de ciocolată, bomboane
de ciocolată cu umplutură, bomboane de
mestecat, bomboane fără zahăr, bomboane
moi, bomboane umplute, brioșe, brioșe cu
fructe, budinci gata preparate, preparate pentru
prăjituri, preparate pentru torturi, pricomigdale
(patiserie), produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), preparate
pentru băuturi cu ciocolată, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie înghețate, produse pe bază de
ciocolată, profiteroluri, propolis, pudră de cacao,
pudră de cereale, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri umplute, sandvișuri, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
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șerbeturi, sirop de arțar, sirop de ciocolată,
siropuri pentru alimente, siropuri de glucoză
de uz alimentar, snacks-uri crocante, sos
(comestibil), sos concentrat, sos de roșii, sos
iute, spume (dulciuri), spume de desert (dulciuri),
sufleuri, sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tăiței, torturi, trufe (produse de cofetărie), vanilie,
zefir (produse de cofetărie), plăcintă cu carne.
31. Migdale (fructe proaspete), hrană pentru
animale, aranjamente din fruncte proaspete, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
cicoare, proaspătă, citrice, proaspete, nuci de
cocos, proaspete, castraveţi, proaspeţi, biscuiţi
pentru câini, bulbi de flori/bulbi pentru plantare,
flori, naturale, nutreţ/hrană pentru animale/furaj,
fructe, proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
usturoi, proaspăt, grăunţe (cereale), grăunţe
pentru consum animal, struguri, proaspeţi, fân,
alune de pădure, proaspete, hamei, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
seminţe de in comestibile, neprocesate, porumb,
turtă de porumb pentru vite, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, plante,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi,
păsări de curte, vii, rubarbă, proaspătă,
orez, neprocesat, tufe de trandafiri, secară,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, arbuşti/
tufe, spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, turbă, naturală/gazon,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, coroane din flori naturale.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere, must
de bere, cocktail-uri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor cu excepţia uleiurilor
esenţiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must

de struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas
nealcoolice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, shandy nealcoolice, preparate
nealcoolice pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri (băuturi), apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
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despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri.
43. Servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de

spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, închirierea de scaune,
mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
bucătari personali.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04414

(740)

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

28/06/2022
GUERBET, 15, RUE DES
VANESSES, VILLEPINTE, 93420,
FRANȚA

(540)

HEVASCOL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru utilizare
în radiologie de diagnostic și radiologie
intervențională, produse de diagnostic de uz
medical, produse de diagnostic de contrast
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pentru utilizare în radiologie, substanțe/agenti de
contrast pentru investigațiile radiologice pentru
îmbunătățirea diagnosticului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04416

28/06/2022
COMPUTERLAND ROMANIA SRL,
ŞOS. FABRICA DE GLUCOZĂ,
NR. 15, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CIPI ALEXANDER ŞTEFAN POPA,
STR. BIBESCU VODĂ, NR. 2, BL.
P5, SC. 2, AP. 25, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CERF
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
01.01.02; 26.04.09
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, cabluri,
chipuri, compact-discuri (audio-video), compactdiscuri (memorie numai pentru citire), dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe
de calculator înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe
calculator înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, programe de calculator descărcabile,
aplicatii software pentru calculator, componente
hardware pentru calculator, calculatoare,
panouri de comanda (electricitate), tablouri
de distribuție electrica, discuri magnetice,

dvd playere, publicații electronice, laptopuri,
monitoare - componente hardware pentru
calculatoare, monitoare - programe pentru
calculatoare, mouse - periferice pentru
calculatoare, echipamente de prelucrare a
datelor și calculatoare, computere si dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, produse hardware, multimedia.
16. Hârtie si carton, tipărituri, articole pentru
legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cutii de hârtie sau carton, dosare,
fluturași publicitari, formulare, felicitări, invitatii,
ecusoane, cataloage, legitimatii, clișee și gravuri
fotografice, publicatii periodice, ilustrații, postere,
materiale tipărite, publicații tipărite.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
publicitare, de marketing si promotionale,
publicitate prin posta, strângerea la un loc, in
folosul terților a unei game variate de bunuri,
cu excepția transportului acestora, permițând
clientilor sa vada si sa cumpere in mod
convenabil aceste bunuri, publicitate prin radio
si televiziune, servicii de agentii de importexport, organizarea de târguri si expoziții cu scop
comercial sau publicitar, studii de piața, studii
de marketing, publicitate online pe o rețea de
calculatoare.
38. Servicii de telecomunicații, comunicatii
prin terminalele de calculator, comunicatii
prin rețele de fibra optica, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor si imaginilor,
comunicatii radio, furnizarea de informatii în
domeniul telelcomunicaţiilor.
39. Transport intern si international de bunuri
si persoane, ambalarea și livrarea bunurilor,
depozitare, manipulare, transport cu mașina,
livrarea bunurilor prin comanda poștala,
transport de mărfuri, depozitare / inmagazinare.
42. Servicii de calculator si tehnologie pentru
securizarea datelor informatice, dezvoltare
software, proiectarea calculatoarelor si a
rețelelor de calculatoare, servere web, oferirea
de sisteme informatice virtuale prin cloud
computing, proiectarea sistemelor informatice,
consultanta in tehnologia calculatoarelor,
consultanta privind tehnologia comunicațiilor.

325

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04423

28/06/2022
CMC FISH SRL, STR.
PRELUNGIREA NR. 8 MARTIE
NR.19, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

M 2022 04424

(740)

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

28/06/2022
DAN-CRISTIAN TATOIU, STR.
IANCU DE HUNEDOARA NR. 56,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(540)

RACK CITY
(531)

MOJITO Beach
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închirierea bărcilor si a skijet-urilor.
41. Educație, divertisment, activități sportive și
culturale.
43. Servicii de alimentație publică, închiriere de
șezlonguri de plajă, beach bar, furnizarea de
spații pentru evenimente, spații de cazare.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.01.02;
26.04.02; 29.01.14
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, bej,
roz, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimare, publicații imprimate,
broșuri, felicitări, cărți de joc, cărți de desenat
sau de scris, fotografii imprimate, albume, arte
vizuale tipărite, bannere din hârtie, bannere de
afișare din hârtie sau carton, stegulețe din hârtie,
autocolante (articole de papetărie), autocolante
publicitare, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, afișe, adezivi, calendare,
cupoane și vouchere tipărite, etichete, etichete
pentru bagaje, stilouri (articole de scris),
creioane, instrumente de scris.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
treninguri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, organizarea și desfășurarea de
evenimente speciale în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, publicitate,
conducerea
şi
administrarea
afacerilor,
lucrări de birou, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate furnizate pe internet, publicare
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de materiale promoționale, distribuirea de
materiale promoționale, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
promovarea evenimentelor prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale,
căutarea
de
sponsorizări
(sponsorizare prin promovare publicitară) de la
întreprinderi în cadrul evenimentelor muzicale.
41. Servicii de divertisment, organizarea de
spectacole, prezentarea de spectacole live,
divertisment, activităţi culturale, organizare și
prezentare de spectacole în direct, organizarea
de concerte de muzică în direct, organizare
de spectacole muzicale în direct, servicii de
festivaluri muzicale, reprezentații de muzică live,
organizare de evenimente muzicale, publicarea
de postere și de rapoarte, organizarea de
spectacole (inclusiv cu circuit închis), servicii
de impresariat, activităţi de divertisment şi
culturale, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), organizare de festivaluri, organizare si
coordonare de concerte, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaționale, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, organizarea de
cluburi pe plajă (agrement), organizarea de
evenimente de muzica și dans care să
includă toate tipurile de muzică, organizarea de
evenimente în scopuri recreative cu un artist
(divertisment), organizarea de evenimente cu dj,
organizarea de spectacole în direct sustinute de
dj, organizare și coordonare de concerte susținut
de dj.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04425

28/06/2022
IVATI CARUSEL SRL, STR.
GORGAN SPATARU NR. 117,
BUCURESTI, ROMANIA

CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MAMBO BEACH
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, închiriere
de șezlonguri de plajă, servicii de beach
bar, furnizarea de spații pentru evenimente,
furnizarea de spatii de cazare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04434

(740)

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

───────

28/06/2022
COMPANIA NATIONALA
UNIFARM SA, STR. AV.
SANATESCU, NR.48, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

C.N. UNIFARM S.A.
(531)
(591)
327
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente,
remedii
naturale
și
farmaceutice,
produse
farmaceutice
şi
veterinare, suplimente alimentare si preparate
dietetice, alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru animale, aditivi nutriționali
pentru hrana animalelor, de uz medical, agenți
de administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, preparate
albuminoase de uz medical, alimente pe bază
de albumină de uz medical, alge roșii marine
de uz medical, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente omogenizate adaptate pentru
uz medical, alimente pentru diabetici (produse
speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, substanțe dietetice de
uz medical, diastaze de uz medical, alimente
pentru copii mici, ceaiuri de slăbit de uz medical,
ceai medicinal, ceai artificial (de uz medicinal),
carne uscată prin înghețare adaptată pentru
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite cu
vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu

lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de uz
medical, poțiuni medicinale, polen de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
polen de albine de uz nutraceutic, plasturi cu
suplimente de vitamine, pilule pentru slăbit,
picături de ulei din ficat de cod, picături cu
vitamine, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, nectar de fructe pentru diabetici, adaptat
pentru uz medical, mentă de uz farmaceutic,
lăptișor de matcă de uz medical, lactoză
pentru scopuri farmaceutice, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, preparate cu vitamina
b, preparate cu vitamina c, preparate cu
vitamina d, preparate de uz medical pentru
inhibarea apetitului, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
pentru copii, preparate dietetice și alimentare,
preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru stimularea apetitului, preparate
pentru suprimarea apetitului, produse de
panificație pentru diabetici, produse derivate din
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical, produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, produse dietetice
pentru invalizi, produse neutraceutice de uz
uman, scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
săruri de ape minerale, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
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de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul

claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine, ulei din ficat de cod,
ulei de pește pentru scopuri medicale, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04435

(740)

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

28/06/2022
TECHNOVA INVEST S.R.L.,
CALEA ARADULUI, NR.95,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

GREEN COMFORT Eficient.
Responsabil. Confortabil
(531)

Clasificare Viena:
06.03.01; 27.05.01; 26.01.01; 26.01.16;
29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Arzatoare, boilere si încalzitoare, șemineuri,
aparate pentru bronzat, instalaţii sanitare,
alimentare cu apa si echipamente de
salubritate, aparate de iluminat și reflectoare,
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echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, aparate pentru încălzire
și uscare personală, instalatii de uscare,
echipament pentru răcire și înghețare, instalații
nucleare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aprinzatoare,
accesorii de reglare și siguranță pentru instalații
de apă și gaz
35. Administrație comercială, servicii de
asistență și informare în organizarea afacerii
și gestiunea afacerilor comerciale, publicitate,
lucrări de birou

servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a articolelor
de îmbrăcăminte, articolelor de încălțăminte,
articolelor pentru acoperirea capului (exceptând
transportul lor), partilor de imbracaminte si
incaltaminte si a articolelor pentru acoperirea
capului pentru a permite clientilor sa le vada si
sa le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04436

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SCARA
A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
51, BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

28/06/2022
ANDRA GHINEA, STR.
REPUBLICII,NR. 1, AP. 2,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04441

(740)

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

(540)

28/06/2022
WE EAT S.R.L., STRADA
GHEORGHE ŢIŢEICA, NR.
212-214, CLADIREA DE BIROURI
ETHOS HOUSE, CAMERA 2,
BIROUL NR. 4, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GNA
(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,
părți de îmbrăcăminte și părți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 02.03.02; 02.03.16; 11.01.04
(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
1655C), verde (Pantone 3292C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
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extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare.
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații

și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
̆
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustari
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04448

29/06/2022
SC DELTA STUDIO SRL, STRADA
NICOLAE DOBRIN, NR.18, ETAJ 2,
SECTOR 5 031254 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

DELTADESIGN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalaţii 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 iluminat și
reflectoare, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminat, aparate și instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, aparate de iluminat cu fibră
optică, aparate de iluminat cu celule solare,
filtre pentru aparate de iluminat, abajururi,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), aplice pe perete, bare luminoase,
candelabre electrice, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
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pentru exterior, lampadare, lămpi cu gaz, lămpi
de podea, veioze de noptieră, ventilatoare de
tavan cu lumini integrate, structuri de iluminat,
lustre, lumini electrice pentru decorațiuni festive,
tuburi luminoase pentru iluminat, lămpi electrice,
luminatoare de led, benzi cu led, instalaţii
de iluminat, instalaţii de iluminat electrice,
instalaţii de iluminat pentru exterior, instalaţii de
iluminat de uz comercial, instalaţii de iluminat
cu fibră optică, instalaţii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, instalaţii de
iluminat incandescente în caz de urgență, care
funcţionează pe baterii, instalaţii de iluminat
în caz de urgență, care funcţionează pe
baterii, aparate de încălzire, aparate de încălzire
ambientală, aparate de încălzire industrială,
aparate electrice de încălzire, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzire electrice,
aparate și instalaţii de încălzire, aparate de
încălzire a aerului, aparate de încălzire pentru
saune, aparate de încălzire pentru băi, aparate
de încălzire cu gaz, aparate de încălzire prin
pardoseală, aparate de încălzire cu halogen,
aparate de încălzire cu abur, aparate de încălzire
cu abur, aparate de încălzire de uz domestic,
aparate de încălzire de uz casnic, aparate
de încălzire cu combustibil solid, aparate de
încălzire cu aer cald, aparate de încălzire cu
lumină solară, aparate de încălzire alimentate
cu energie solară, aparate de captare a
luminii solare folosite pentru încălzire, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire, aparate de încălzire a spaţiului, aparate
de încălzire de uz industrial, aparate electrice
de încălzire ambientală de uz casnic, aparate
de răcire, aparate de răcire electrice, aparate
de răcire cu gaz, aparate electrice pentru
răcirea încăperii (de uz casnic), radiatoare de
căldură folosite la aparatele de răcire, aparate
de încălzire și de răcire pentru distribuirea
de băuturi calde și reci, aparate electrice de
gătit, ansambluri de gătit, aparate și instalaţii
de gătit, aparate de gătit cu abur, aparate de
gătit cu gaz, aparate de gătit pentru bucătărie,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate electrice de gătit cu aburi, aparate
electrice de gătit in vid, aparate electrice de
gătit de uz casnic, hote pentru extragerea
vaporilor pentru aparate de gătit, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), aparate de
uscare, aparate de uscare și instalaţii de
uscare, aparate de uscare pe gaz, aparate de
uscarea mâinilor pentru lavabouri, aparate de
uscat haine, instalaţii de uscare, aparate de
incalzire și uscare personală, arzătoare, boilere
și încălzitoare, aparate de ventilare, hote pentru
aparate de ventilare, filtre folosite cu aparate

de ventilare, radiatoare de căldură folosite la
aparatele de ventilare, aparate de distribuire
a apei, aparate automatice de distribuire a
apei, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, filtre pentru aparate sanitare de
distribuire a apei, instalaţii sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, instalaţii
sanitare și de baie și accesorii pentru instalaţii,
instalaţii sanitare, instalaţii sanitare electrice,
instalaţii sanitare portabile, instalaţii sanitare de
baie, instalaţii sanitare pentru closete, robinete
pentru instalaţii sanitare, aparate și instalaţii
sanitare, accesorii pentru instalaţii sanitare,
pisoare (componente ale instalaţiilor sanitare),
accesorii pentru instalaţii sanitare de apă,
chiuvete, componente ale instalaţiilor sanitare,
robinete pulverizator pentru chiuvete de baie,
lavoare individuale, lavoare sub formă de cădițe,
băi de abur, saune și spa-uri, măști de toaletă
cu lavoar incorporate, cabine de duș, paravane
pentru cabine de duș, bideuri, accesorii pentru
chiuvete, chiuvete, căzi de baie, fitinguri pentru
baie, mânere pentru rezervoare (piese pentru
instalaţii sanitare).
16. Articole de papetarie, accesorii educative
(tipărite), hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și arta pentru artişti, obiecte de arta
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, sacose
și articole pentru amabalare, impachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, albume
foto și albume pentru colecţionari, echipament
pentru imprimare și legare, maşini de birou,
reviste (publicaţii periodice), ziare, cărti.
19. Materiale nemetalice pentru clădiri și
construcţii, monumente nemetalice, lemn
semiprelucrat pentru utilizarea in construcţii
(grinzi, scânduri, panouri), lemn de furnire,
sticla pentru construcţii (placi de sticla,
sticla izolanta pentru construcţii, sticla de
siguranţa), granit, marmura, pietriş, teracota
utilizata ca materiale de construcţii, statuete,
busturi și piese de arta din piatra,
ciment sau marmura, coloane publicitare,
nemetalice, balustrade, nemetalice, colţare,
nemetalice, pentru construcţii, cherestea pentru
construcţii/lemn pentru construcţii, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
cherestea prelucrată, semne neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, scânduri de
lemn pentru construcţii, borduri din plastic
pentru amenajări peisagistice, placaj, verande
(structuri), nemetalice, cherestea, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
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nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
lemn de furnir, lambriuri, nemetalice, placări
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
lemn, semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire din
lemn/furnire, panouri din lemn, plăci din fibre
din lemn pentru construcţii, duşumele din lemn,
pergole, nemetalice/schelete nemetalice., uşi
nemetalice, uşi din lemn, uşi rotative nemetalice,
uşi din sticlă, uşi ignifuge, nemetalice, uşi
pliante nemetalice, uşi batante nemetalice,
uşi nemetalice de siguranţă, rame de uşi
(nemetalice), panouri de usi nemetalice, usi
izolante din materiale nemetalice, usi cu
deschidere orizontală, nemetalice, panouri din
sticlă pentru uşi, uşi blindate, nu din metal, uşi
pliante, nu din metal, uşi spre curtea interioară
(cadre nemetalice), uşi confecţionate din sticlă
pentru clădiri, uşi confecţionate din plastic pentru
clădiri, uşi confecţionate din lemn pentru clădiri,
uşi transparente din sticlă pentru clădiri, uşi
rulante nemetalice cu proprietăţi izolante, uşi
de garaj (nemetalice) de uz casnic, usi din
sticla, usi din vinii, usi nemetalice, usi-oglinda,
tocuri din lemn pentru usi, usi intrerioare, usi
exterioare, nu din metal, ornamente de piatră,
ornamente din piatră, ornamente de cornişe
nemetalice, ornamente din piatră pentru iazuri,
ornamente din piatră pentru acvarii, ornamente
din marmură pentru iazuri, ornamente pentru
cornişe (construcţii) nemetalice, sticla pentru
construcţii, piatra pentru construcţii, tocuri de
usi, nemetalice/ rame de usi, nemetalice, usi
nemetalice, sticla emailata pentru construcţii,
figurine din piatra, ciment sau marmura, dale
pentru pardoseala, nemetalice, porţi nemetalice,
pietriş, sticla izolanta pentru construcţii, jaluzele
nemetalice, cherestea prelucrata, marmura, dale
din marmura, placi de marmura, marmura de
construcţie, marmura (materiale de construcţii),
imprejurimi din marmura pentru semineuri
(mantale și poliţe), mozaic pentru construcţii,
placi de mozaic pentru pereţi, placi de
mozaic pentru podele, placi artistice de mozaic
realizate din marmura, mozaicuri din sticla
destinate utilizării in construcţia de clădiri,
lemn, lemn presat, lemn fasonat, semiprelucrat,
laminat, pluristratificat, modelat, ecarisat, tăiat,
artificial, lemn tratat, placi de lemn, jaluzele
exterioare, nemetalice și netextile, carton pentru
construcţii, pardoseala din parchet, parchet,
parchet stratificat, frize de parchet, parchet de
lemn, pardoseli de lemn și placi de parchet, placi
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esenţa tare, pardoseli din
parchet fabricate din pluta, paravane nemetalice,

pavele luminoase, pavele nemetalice, placi de
pavare nemetalice, sticla in placi (geamuri)
pentru construcţii, gresie pentru construcţii,
blocuri și suprafeţe de pavaj din gresie ceramica,
placi nemetalice pentru construcţii, piatra, piatra
naturala, piatra de pavare, dale de piatra,
figurine din piatra, piatra de construcţii, piatra
naturala prelucrata, monumente din piatra, de
piatra, pardoseli din placi nemetalice, placi
nemetalice pentru construcţii, lemn de furnir,
ferestre nemetalice, lemn semiprelucrat, pavaje
din lemn, panouri din lemn, placi din fibre din
lemn pentru construcţii, duşumele din lemn, placi
ceramice, placi de lemn, placi din lemn, placi din
fibre, placi din ardezie.
20. Mobilier, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi comode, cuiere, birouri,
divane, oglinzi mobilier, oglinzi decorative, rame
pentru oglinzi, oglinzi de perete, oglinzi de
baie, usi pentru mobilier, usi de dulapuri
panouri despărţitoare (mobilă), fitinguri pentru
mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă, elemente
mobile (decoraţiuni), mobilă de birou, mobilier
şcolar scaune/bănci (scaune), rafturi pentru
depozitare, vitrine (mobilă), bufeturi canapele,
mese (mobilă), mese pentru calculatoare
(mobilă)/mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă), cadre de paturi, cadre pentru saltele,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluşi, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecţionate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat pătuţuri-leagăn pentru
bebeluşi, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier: accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
respectiv: cârlige de agăţat, nemetalice/
cârlige, nemetalice, pentru suporturile de
haine, agăţători pentru haine/agăţători pentru
îmbrăcăminte, piuliţe, nemetalice, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier),
articole pentru organizarea hainelor, articole
pentru pătuturi (cu excepţia lenjeriei de pat),
banchete cu rafturi, bancuri (mese) de lucru
industriale, bancuri de lucru, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluşi, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, poliţe pentru biblioteci, birouri cu
rulou, birouri cu înălţime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
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modulare (mobilier), birouri portabile, birouri şi
mese, butuci (mese pentru măcelari), cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două
locuri, canapele de perete, canapele extensibile,
capre de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, cărucioare (mobilier),
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităţilor pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru poliţe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveţi nemetalice, coşuri de
dormit portabile pentru nou-născuţi, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru, rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dispersoare
fixe de şerveţele, care nu sunt metalice,
dispersoare nemetalice fixe de şerveţele, divane
cu spaţii de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranţă, dulapuri
de siguranţă nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coşurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărţitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier (nemetalice), elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălţăminte, extensii pentru mese, fişiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru

mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghişee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuţuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecţie
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier),
lăzi nemetalice pentru unelte (goale), lăzi
pentru scule nemetalice, goale, mese, mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăţi de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu piedestal, mese cu
suport, mese de bucătărie, mese cu înălţime
reglabilă, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), măsuţe,
măsuţe auxiliare, măsuţe de ceai, măsuţe
de toaletă, măsuţe pentru computere, măsuţe
pentru maşini de scris, măsuţe portabile de pus
în poală, mese (mobilier), mese de conferinţă,
mese de expunere, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanţi, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de proiectare, mese de scris
pentru birouri, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru săli de mese,
mese pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăţi motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecţionat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălţime, reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecţionat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecţionat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
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pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă şi
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferinţe), mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru şezut, mobilier pentru
vestiare, mobilier rabatabil pentru şezut, mobilier
realizat din şipci, mobilier transformabil, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărţitoare (mobilier), panouri despărţitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărţitoare
mobile (mobilier), panouri despărţitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărţitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiţii de
birou mobile, partiţii mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, picioruşe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapiţerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, poliţe,
protecţii din fetru pentru picioare de mobilier,
protecţii pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecţionate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignaţie (mobilier), rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobilă), rafturi pentru vinuri
(mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,

rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziţie şezând, mobilier pentru salon, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluşi, scaune
adaptate pentru a fi folosite de, persoanele cu
dificultăţi de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roţi pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluşi, scaune de
baie portabile pentru bebeluşi, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferinţă, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susţinere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluşi, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cârdurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
staţii de lucru pentru calculator (mobilier),
staţii de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziţii (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, şifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susţinerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărţi, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru maşini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susţinerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafeţe de lucru (mobilier), suprafeţe de
lucru (piese de mobilier), suprafeţe de lucru
portabile (mobilier), suprafeţe de lucru sub
formă de mobilier, suprafeţe de scris portabile
(mobilier), tablouri de agăţat chei (mobilier),
taburete, taburete mobile (mobilier), taburete
cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unităţi de bucătărie,
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ţarcuri pentru bebeluşi, unităţi (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unităţi de
colţ (mobilier), unităţi de depozitare (mobilier),
unităţi de depozitare cu suport (mobilier), unităţi
de garderobă care pot fi stivuite, unităţi de
mobilier, unităţi de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unităţi de mobilier pentru bucătării,
unităţi de prezentare asamblate (mobilier),
unităţi pentru cocktailuri (mobilier), unităţi pentru
perete (mobilier), uşi din materiale nemetalice
pentru mobilier, uşi glisante nemetalice pentru
mobilier, uşi glisante pentru mobilier, uşi glisante
pentru şifonier, uşi pentru garderobă, uşi pentru
mobilier, uşi prefabricate din lemn pentru
mobilier, uşi rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uşi de mobile, uşi de dulapuri, uşi pentru
mobilier, uşi glisante pentru şifonier, uşi glisante
pentru mobilier, uşi de mobilier (nemetalice),
garnituri de uşi (nemetalice), uşi glisante
nemetalice pentru mobilier, decoraţiuni pentru
uşi, din plastic, uşi din metal pentru mobilier,
închizătoare (neelectrice, nemetalice) pentru uşi,
uşi din sticlă pentru mobilier, mânere din plastic
pentru uşi, şine (nemetalice) pentru uşi pliante,
uşi din lemn pentru mobilier, decoraţiuni din
ceramică pentru uşi, role (nemetalice) pentru
uşi glisante, şine nemetalice pentru uşi glisante,
opritoare din lemn pentru uşi, uşi din plastic
pentru mobilier, uşi prefabricate din lemn pentru
mobilier, uşi din materiale nemetalice pentru
mobilier, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru uşi rulante, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru uşi glisante, uşi transparente
din sticlă pentru mobilier, accesorii din materiale
plastice pentru uşi, respectiv: încuietori pentru
uşi, nemetalice, opritoare pentru uşi, nu din metal
sau din cauciuc, sonerii de uşă, nemetalice,
neelectrice, mânere de uşi, nemetalice, uşi
fabricate din sticlă pentru mobilier, uşi rabatabile
(nemetalice) piese de mobilier, uşi prefabricate
din metal pentru mobilier, balamale de uşi şi
ferestre (nemetalice), jaluzele orizontale (de
interior) pentru uşi, uşi rabatabile din metal
(piese de mobilier), cutii pentru jucării, cutii
pentru jucării (mobilier), machete din plastic
(ornamente), ornamente pentru cadre (rame),
ornamente pentru cadre (rame), ornamente
de sărbători din lemn, nu ornamente pentru
brad, modele (ornamente) confecţionate din
lemn, modele (ornamente) confecţionate din
plastic, ornamente din plastic pentru masă,
ornamente de plastic pentru torturi, modele
(ornamente) confecţionate din ceară, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, ornamente
din plastic extrudat pentru mobilier, modele
(ornamente) confecţionate din răşini sintetice,
machete de maşini (ornamente) din lemn,

machete de figurine (ornamente) confecţionate
din plastic, machete de vehicule (ornamente)
confecţionate din ceară, machete de vehicule
(ornamente) confecţionate din plastic, machete
de maşini (ornamente) confecţionate din plastic,
machete de maşini (ornamente) confecţionate
din ipsos, machete de maşini (ornamente)
confecţionate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecţionate din răşini sintetice.
21. Faianţa, busturi din porţelan, ceramica,
faianţa, teracota sau sticla, statui din
porţelan, ceramica, faianţa, teracota sau sticla
neprelucrata sau semiprelucrata, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan și lut,
lucrări de arta din porţelan, lucrări din arta din
porţelan, ceramica, faianţa, teracota sau sticla,
ceramica pentru uz casnic, sticla emailata, nu
cea utilizata in construcţii, fibra de sticla, alta
decât cea utilizata la izolaţii sau la produsele
textile, masute, sticla pictata, placi de sticla
(material brut), articole din porţelan.
27. Covoare, carpete, presuri (covoare) și
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agitate pe pereţi (nu din
materiale textile), invelitori de pardoseala,
protecţii pentru pardoseli, rezistenta la foc,
pentru seminee și grătare, linoleum, tapet, tapet
din material textil, invelitori de pardoseala din
vinii, tapet isolator pentru pereţi, tapet de rasina
din vinii, tapet acoperit cu material textile, tapet
nu din material textile, tapet cu efect 3D.
35. Administrarea,
organizarea
și
managementul afacerilor, publicitate, servicii de
comerţ și servicii de informare a consumatorilor,
organizarea de târguri și expoziţii in scop
publicitar și comercial, strângerea la un loc in
folosul terţilor a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor sa le vanda și sa le cumpere in
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
comanda prin posta sau prin mijloace electronice
(de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping), furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata și de comerţ
online in legătura cu produsele din clasele 11,
16, 19, 20, 21 și 27, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata și de comerţ online in legătură cu chituri (materiale de umplere),
chituri și alte produse de umplere, adezivi
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pentru montarea și fixarea de placi, produse
(nemetalice) pentru montarea și fixarea de placi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
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), agenţiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare),
închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăţi în domeniul imobiliar, servicii
de achiziţii imobiliare, planificare imobiliară
(activităţi financiare), gestionare de proprietăţi
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăţi, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidenţiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacţiile
cu proprietăţi imobiliare, evaluări imobiliare,
investiţii imobiliare, servicii imobiliare, finanţare
imobiliara, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietăţi
imobiliare, servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietăţile imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăţi, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de construcţii
civile, servicii de management in construcţii,
servicii de dezvoltare imobiliara (construcţii),
servicii de construcţii de clădiri, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcţii, servicii
de construcţii referitoare la clădiri pentru
locuinţe, servicii de construcţii referitoare la
clădiri de uz industrial, servicii de informaţii și
consultanta cu privire la construcţii, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de finisaje interioare,
servicii de instalare şi de reparaţii, servicii

de construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, informaţii în domeniul construcţiilor,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare și de încălzire centrală și de montaj de
echipamente și utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, servicii de construcţii de
ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii
comerciale, precum și servicii de reparaţii şi
întreţinere a acestora, servicii de supervizare și
conducere a lucrărilor de construcţii, construcţii
de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, informaţii
privind construcţiile, consultanţă în construcţii,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcţii),
instalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, servicii de zidire, servicii de vopsire
interioară și exterioară, servicii de tencuire,
servicii de zugrăvit, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de tâmplărie, servicii de montare și
întreţinere de acoperişuri, servicii de pavare
a drumurilor, servicii de asfaltare, servicii de
pregătire a terenului pentru construcţii, lucrări
de instalaţii de apă și canal, întreţinerea şi
construcţia conductelor, amplasare de reţele de
alimentare cu electricitate, lucrări de construcţii
subterane legate de cablajele electrice, instalare
de sisteme electrice de iluminat şi de sisteme
de alimentare electrică, instalare de reţele de
telecomunicaţii, cablare pentru telecomunicaţii
în clădiri, întreţinere şi reparare de reţele de
telecomunicaţii, lucrări de construcţii subterane
legate de instalaţii sanitare, lucrări de instalaţii
sanitare și instalare de apă și gaz, instalare
de echipamente tehnico-sanitare, întreţinere de
conducte şi instalaţii sanitare, instalarea uşilor
şi ferestrelor, tencuirea decorativa a pereţilor
şi a plafoanelor, servicii de montare de plăci
de ceramică, lucrări de pardosire și placare a
pereţilor, lucrări de placare a podelelor, montare
de podele de lemn, montare de podele laminate,
instalarea și repararea sistemelor/instalaţiilor de
aer condiţionat, instalare de aparate de aer
condiţionat, instalare, întreţinere și reparaţii de
instalaţii de încălzire, servicii de întreţinere și
reparaţii în domeniul construcţiilor, lucrări de foraj
pentru construcţii.
41. Organizarea de evenimente educative,
coordonarea de evenimente educative și
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, furnizarea de
informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţelele online și pe
internet, organizarea de congrese şi conferinţe
în scopuri culturale și educative, instruire
educaţionala, organizarea și conducerea de
conferinţe, expoziţii și concursuri, organizarea
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și desfăşurarea de cursuri, seminarii, cursuri
de formare, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare
de reviste, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, servicii de
publicare a publicaţiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare.
42. Sondare (testare) geologică de loturi
de construcţii, testare geologică de loturi
de construcţii, expertize geologice, design
arhitectural, design industrial, design vizual,
design grafic, design de mobilier, inginerie,
proiectarea (designul) spaţiului interior, artă
grafică și design, servicii de design mobilier,
proiectare (design) de bucătării, proiectare
de decoratiuni interioare, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectarea construcţiilor, servicii de
design industrial, proiectare (design) de birouri,
design grafic și industrial, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, consultanţă în materie
de design, întocmire proiecte de arhitectura,
design arhitectural pentru decoratiuni exterioare,
design arhitectural pentru decoratiuni/ interioare,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
servicii de design interior și exterior și servicii
conexe de informare și consigliere, servicii
de design interior și exterior pentru locuinţe
și spatii de birouri, servicii de consultanta
in materie de design interior și exterior
pentru locuinţe și spatii de birouri, servicii
de proiectare privind decoratiunile interioare
și exterioare pentru birouri și locuinţe, servicii
de design în domeniul arhitecturii, servicii
de arhitectură, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanţă profesională
în materie de design industrial, servicii de
consultanţă în domeniul designului arhitectural,
consultanţă în arhitectură, servicii de consultanţă
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, furnizarea de informaţii cu privire
la designul industrial, consultanţă profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinaţiile de
culori, vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de informare privind combinaţiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, amenajări interioare pentru clădiri,
consultanţă profesională privind amenajarea de
interior, creare și menţinere site web propriu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04450

29/06/2022
ALEXANDRU-LAURENȚIU
GAVRILĂ, STR. CÂMPIA
LIBERTĂȚII NR. 33, BL. 21, SC.
3, ET. 7, AP. 111, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

La Manache
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 06.01.02; 27.05.01
(591) Culori revendicate: roșu (R255 G0 B0),
verde (R0 G128 B0), alb (R255 G255
B255), negru (R0 G0 B0)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere, propolis / clei de albine de uz
alimentar, oțet.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nonalcoolice, cidru, nealcoolic, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, must de struguri, nefermentat,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, șerbeturi (băuturi) / sorbeturi (băuturi),
băuturi răcoritoare, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, băuturi
alcoolice care conți fructe, coniac, cidru,
digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi distilate,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte din
fructe, alcoolice, lichioruri, spirtoase (băuturi),
vin, băuturi pe bază de vin.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de bufet, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, servicii de motel, servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor și plecărilor), servicii de restaurant,
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servicii de aziluri de bătrâni, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de case de
vacanță, servicii de bucătari personali, închiriere
de spații de cazare de vacanță, servicii de
restaurant cu vânzare pentru acasă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

cercetare si creație referitoare la acesea, crearea
si dezvoltarea programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04451

29/06/2022
GENIUS NUTRITION SRL, ŞOS.
TAMASI, NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

M 2022 04452

29/06/2022
VLADEX PAN GROUP SRL, STR.
VICTOR FELEA, NR. 10, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

PIZZARELLI PIZZA BAR

CELEBRATED
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.03;
26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicații, servicii care permit cel puțin
unei parti sa comunice cu o alta, precum si
servicii de difuzare si transmitere de date,
transmiterea de felicitări online.
42. Servicii științifice si tehnologice, precum
si de cercetare si de proiectare in legătură
cu acestea, analize industriale si servicii de
cercetare, servicii ale inginerilor si oamenilor
de stiinta care efectuează evaluări, estimări,
cercetări si rapoarte in domeniile științifice si
tehnologice (inclusiv consultanta tehnologica),
servicii de calculator si tehnologie pentru
securizarea datelor informatice si a informațiilor
personale si financiare, precum si detectarea
accesului neautorizat la date si informatii, servicii
de cercetare pentru scopuri medicale, crearea
si menținerea de pagini (site-uri web), servicii
stiitifice si tehnologice, precum si servicii de

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.06; 08.07.04
(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de restaurant și
bar, servicii pentru prepararea mâncărurilor și
a băuturilor, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de fast food la
pachet.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04454

30/06/2022
A&A NOVO BIOCENTRUM SRL,
BD. MAMAIA, NR. 232, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900546, CONSTANȚA, ROMANIA

(591)

Culori revendicate: negru (Pantone
Black 6 C), mov (Pantone 2602 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
alimente dietetice de uz medical.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04459

29/06/2022
BISOI CIPRIAN-COSTIN, STR.
EPISCOP GRIGORE LEU NR.
2, BL. G7, SC. A, AP. 2, JUD.
ARGEȘ, PITEȘTI, 110337, ARGEȘ,
ROMANIA

CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

în industrie, chituri și alte materiale de umplere,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și științe soluții universale de curatat, soluții de
curatat pete de calcar.
2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, rășini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, vopsele si lacuri cu protecție
ceramica pentru plastice si piele.
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de
spălare, preparate si soluții de curățare, lustruire,
degresare și abrazive, pastă abrazivă, soluții de
hidratare materiale plastice și cauciuc, spumă
activă pentru caroserie.
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, ceara
lichida, lubrifianți, compoziții pentru absorbția,
umezirea și legarea prafului, combustibili și surse
de iluminat.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, mașini de polizat, aspiratoare de diferite
tipuri, suflante cu aer cald pentru uscare,
aplicatoare acționate electric de șampon pentru
tapițerii.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, lance de spumare, pistoale de spălare.
21. Bureți și perii, pensule de curățare, găleți,
aplicatoare cosmetice, aplicatoare de ceară.
24. Textile și înlocuitori pentru textile: prosoape,
lavete din microfibre.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de comerț engros sau en-detail a produselor din claselor 1, 2,
3, 4, 7, 8, 21 și 24 prin rețea proprie de desfacere
sau prin terți, publicitate sub toate formele, cum
ar fi: scrisă, online, radio și TV, servicii deagenții
de import-export.
───────

(540)

PRIAN Aesthetics optimized
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, rășini artificiale neprelucrate,
materiale plastice neprelucrate: preparate pentru
călirea și lipirea metalelor, adezivi pentru utilizare
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04461

29/06/2022
BIANCA-EMANUELA NICULAI,
B-DUL INDEPENDENȚEI NR. 56,
BL. 56, SC. B , AP. 64, ET. 8, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRITANASAUD, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

Bia Khalifa
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Hanorace sport, pantaloni scurți, pantaloni,
pantaloni colanți, pantaloni sportivi, pantaloni
lungi, egări (pantaloni), pantaloni largi, pantaloni
bufanți scurți, pantaloni de trening, pantaloni
foarte scurți, pantaloni de relaxare, pantaloni
de pijama, pantaloni de trening scurți, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), pantaloni de
purtat pe deasupra, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, bluze, costume
de baie, lenjerie de corp.
35. Servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata.
41. Interpretare de muzică și canto, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
divertisment muzical, înregistrări de muzică,
producția de muzică, editare de muzică,
organizarea de spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, servicii de festivaluri
muzicale, producție de videouri muzicale,
concerte muzicale pentru radio, prezentare
de reprezentații muzicale, regizare de
spectacole muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, concerte muzicale pentru
televiziune, reprezentații muzicale în direct,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de interpretări muzicale, publicare de lucrări
muzicale, servicii de mixare muzicală, producție
de spectacole muzicale, compunere de muzică
pentru terți, servicii de muzică în direct,
servicii de divertisment muzical animat, regie
artistică pentru spectacolele muzicale, servicii
de instruire în domeniul muzical, servicii de
divertisment muzical cu jazz, închiriere de
înregistrări fonografice și muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii

privind compunerea de lucrări muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
închiriere de casete audio cu muzică înregistrată,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, divertisment muzical oferit de
către formații instrumentale, organizarea de
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, prezentare de spectacole în direct
ale formațiilor muzicale, prezentare în direct
de producții muzicale de crăciun, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, servicii educaționale sub formă de
programe muzicale de televiziune, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
organizarea de spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
prezentare de spectacole în direct susținute de
o formație muzicală, servicii de rezervare de
bilete și locuri la concerte muzicale, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, selectare și compilare
de muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terți, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) pentru site-uri web mp3 de
pe internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04462

(740)

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

(511)

29/06/2022
ALMA TIM DISTRIBUTION, STR.
GHEORGHE LAZAR NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Gustavuros
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
31. Fructe şi legume proaspete.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04463

(740)

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

29/06/2022
TRU LABEL SRL, CALEA
REPUBLICII NR. 129A, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TRU True to yourself
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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, cămăși, bluze, curele (accesorii
vestimentare).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălțăminte, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de publicitate și marketing online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii.
41. Furnizarea de instruire online, publicarea de
materiale multimedia online, publicare online de
ziare electronice, furnizare de seminare online
de formare, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, publicare de cărți și periodice
electronice online, servicii de învățământ la
distanță oferite online, organizare și coordonare
de grupuri de discuții educative, nu online,
furnizare de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet, furnizare online de reviste cu articole

342

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

pe teme generale care nu pot fi descărcate,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, servicii educative
și de instruire, servicii de educație, instruire și
divertisment.

acestea, precum şi de hidrocarburi, bitum şi
materii prime minerale, tratament de materiale, şi
anume prelucrare şi preparare de apă fierbinte,
ape terapeutice şi minerale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04468

29/06/2022
OMV PETROM S.A., STR.
CORALILOR, NR. 22, PETROM
CITY, SECTOR 1, BUCURESTI,
013329, ROMANIA

OMV Petrom E-Sign

(210)
(151)
(732)

M 2022 04471

(740)

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri (inclusiv uleiuri de calire) si grasimi
industriale, lubrifianti, compoziţii pentru controlul
prafului, combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare), petrol, uleiuri special de uz tehnic, in
special uleiuri de gresat, uleiuri de flansa, uleiuri
de compresor, uleiuri de turbina, uleiuri de foraj,
uleiuri de motor, uleiuri pentru schimbatoare de
viteză, uleiuri de transformator, carburanti, uleiuri
de gaz, uleiuri pentru incalzire, gaze, cuprinse
in aceasta clasa, in special gaze inflamabile
lichefiate si condensate pentru actionare, gatit si
încălzire, cocs, cocs de petrol, energie electrică,
energie termică.
9. Inregistrarea,
stampilarea
digitala
si
gestionarea-on a fisierelor in domeniul energiei,
petrol si gaze.
35. Promovarea afacerii (publicitate), servicii de
publicitate furnizate prin internet, publicitate,
administrarea, organizarea si managementul
afacerilor, lucrari de birou.
39. Transport, livrare, distribuţie, transport,
depozitare şi acumulare (depozitare) de
lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogaz, gaz natural, combustibili, căldură, apă,
electricitate, energie şi produse din acestea,
transport de petrol, gaz natural, biogaz,
combustibili, căldură şi apă prin conducte,
închiriere de garaje, distribuţie de hidrocarburi şi
produse din hidrocarburi, bitum şi materii prime
minerale.
40. Prelucrarea
petrolului,
tratament
de
materiale, şi anume prelucrare şi preparare de
petrol, gaz natural, biogaz, gaz şi produse din

29/06/2022
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 4B ,
2-4, LOT 3, CLĂDIREA C, ETAJ
4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Pizza LA MIA stazione
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.01
(591) Culori revendicate: negru, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea şi băuturi pe bază de cafea, cacao
şi băuturi pe bază de cacao, ciocolată de
băut, ceaiuri din fructe uscate şi ceaiuri din
plante, băuturi pe bază de ceaiuri şi ceaiuri de
plante, dulciuri (bomboane), îngheţată, iaurt şi
iaurt congelat (produse de cofetărie înghețate),
ciocolată, creme de ciocolată şi alte produse
din ciocolată, napolitane, bomboane, drajeuri,
praline, produse de cofetărie şi în special
prăjituri, produse de patiserie, şi în special
brioşe, biscuiţi, prăjiturele, checuri, cornuri,
batoane, pâine, chifle şi alte produse de
panificaţie, sandvişuri, pizza, paste făinoase şi
alimente preparate având pastele făinoase ca
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ingredient principal, orez şi alimente preparate
din orez, cereale şi alimente preparate pe bază
de cereale, batoane de cereale, floricele de
porumb, zahăr, miere, sirop de agave, sosuri şi
sosuri pentru salate, condimente.
32. Băuturi din fructe, sucuri de fructe şi băuturi
pe bază de fructe, sucuri de legume şi băuturi
pe bază de amestecuri extrase din fructe şi
legume, băuturi proaspete din fructe şi legume,
băuturi nealcoolice, şi anume băuturi şi sucuri
carbogazoase, băuturi energizante, amestecuri
lichide pentru prepararea băuturilor răcoritoare
şi a băuturilor pe bază de fructe, siropuri pentru
băuturi, apă potabilă îmbuteliată cu arome şi
fără arome, apă minerală, apă carbogazoasă,
băuturi pe bază de soia, nefiind folosite ca
înlocuitori de lapte, concentrate de fructe şi
legume şi piureuri de fructe şi legume utilizate la
prepararea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de produse alimente şi băuturi
sub marcă proprie și mărci ale terților, în
magazine specializate, servicii de publicitate
şi promovare pentru produse alimentare şi
băuturi sub marcă proprie şi mărci ale terţilor,
inclusiv prin distribuirea unor publicaţii tipărite
şi pliante, în vederea comercializării acestora în
regim de vânzare cu amănuntul prin magazine
specializate, aducerea împreună a produselor
alimentare şi băuturilor sub marca proprie şi
mărci ale terţilor în vederea comercializării
acestora în regim de vânzare cu amănuntul,
în magazine specializate (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
43. Servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de fast food la pachet, servire de
mâncăruri şi băuturi în spaţii de vânzare cu
amănuntul şi pentru acasă, servicii oferite de
cafenea, snack-bar și autoservire, servicii oferite
de pizzerie, prepararea de mâncăruri şi băuturi
pentru consumul imediat, servicii de restaurant,
inclusiv cu autoservire.

(210)
(151)
(732)

M 2022 04472

(740)

RASKAI MM BREVMARC CONSULT
SRL, STR.UNIRII NR.3, BLOC D8,
AP.31, JUDEȚ CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

29/06/2022
GYNIA SRL, STR. GENERAL
TRAIAN MOȘOIU, NR.60, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400132,
CLUJ, ROMANIA

(540)

GYNIA Embrio CENTRU
DE FERTILIZARE IN VITRO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: Portocaliu (Pantone
1495 C), Negru (Pantone Process
Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale si anume fertilizare in vitro,
servicii de fertilizare în vitro.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04477

(210)
(151)
(732)

30/06/2022
HOMING PROPERTIES, STR.
ANTON PAVLOVICI CEHOV, NR. 2,
DEMISOL, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Homing Properties
Building Execelence
ES RO 20 15
Creating Homes Since 2015
(531)

M 2022 04478

30/06/2022
FIT AND SHRED SRL, PIATA
VICTORIEI, BL.CC VEST, SC.D,
AP.117, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, 100001, PRAHOVA,
ROMANIA

Fit and Shred
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate și marketing,
marketing imobiliar.
36. Servicii imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare.
37. Dezvoltare imobiliara, servicii de construcții.

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
25. Îmbrăcăminte.
28. Echipamente pentru sport și exerciții fizice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte.

M 2022 04479

30/06/2022
HAB ANALYZER INTELIGENTS
S.R.L., STR. ȘOSEAUA
GIURGIULUI, NR. 75, CAM. 2,
SAT CHIRIACU, JUDET GIURGIU,
COM. IZVOARELE, 87141,
GIURGIU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

(540)

M 2022 04484

30/06/2022
RADU IOAN BUDEANU, BLD
PRIMAVERII, NR 14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

[ lowkey ]
Taclale by CANCAN

(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 02.09.04; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate: rosu (HEX#b72027,
HEX#b62127, HEX#ef1f21),
negru(HEX#273238), alb (HEX#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru fete, bluze scurte, bluze,
blugi, cămăși, haine pentru copii, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru bărbați,
îmbrăcăminte pentru femei, jachete, pantaloni
scurți, tricouri, încălțăminte, nu pentru sport,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru bărbați.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, consiliere
în afaceri privind francizarea, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03
(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), galben (HEX #ffb400), rosu
(HEX #ec0000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative
descărcabile,
clipuri
care
conțin
înregistrări
muzicale,
clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme
cinematografice
expuse,
filme
descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
înregistrări video descărcabile, materiale video
muzicale pre-înregistrate, medii descărcabile,
podcast-uri descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, transmisii
video, videoclipuri din filme pre-înregistrate.
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16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,

insigne de hârtie, bannere din hârtie, cataloage,
fluturași publicitari, reviste (publicații periodice),
ziare, broșuri, fotografii tipărite.
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio
și de televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio
în scopuri publicitare, închiriere de spațiu
publicitar pe site-uri web, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri

publicitare, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații online pe internetservicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate și marketing, furnizarea
de informații de marketing, marketing pe
internet, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, publicitate
online, publicitate și reclamă.
38. Difuzare de programe prin internet, servicii
de difuzare pe pagini web, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de
material audio și video pe internet, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmisie de podcasturi,
transmisie de informații online, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la conținut
multimedia online, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale
41. Servicii de divertisment, divertisment pe
internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
publicare online de ziare electronice, producție
de emisiuni de televiziune, producție de
programe de televiziune, producție de programe
educative de televiziune, producții de film,
televiziune și radio, producție de programe
de divertisment pentru televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, producție
de înregistrări audiovizuale, organizarea de
concursuri televizate, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe

347

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04486

30/06/2022
SC PROD VT INVEST SRL,
CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 42, JUD, VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

Valmi
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Bacon, bratwurst, broaște comestibile, nu
vii, broaște-taur, nu vii, bucati de carne
refrigerate, bucăți de carne de pui, aperitive
congelate constând în principal din carne
de pui, aripioare de pui, babicuri, 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, caltaboși (cârnați),
carne, cârnați, cârnați butifarra, cârnați chorizo,
cârnați knackwurst, cârnați afumați, cârnați
conservați, cârnați cruzi, cârnați din carne de
pui, cârnați polonezi kielbasa, cârnați uscați la
aer, cârnați în aluat, cârnăciori din intestine de
porc (andouillettes), carne (aspic de -), carne
afumata, carne afumată, carne ambalată, carne
congelată, carne conservată, carne criodesicată,
carne de broască-taur, carne de curcan, carne
de curcan gătită, carne de mânzat, carne de
măgar, carne de pasăre, carne de pasăre
congelată, carne de pasăre de curte, carne de
pasăre gătită, carne de pasăre supracongelată,
carne de porc, carne de porc conservată, carne
de porc gătită lent la cuptor (pulled pork), carne
de pui congelată, carne de porc, la conservă,
carne de pui deshidratată, carne de pui gătită
lent la cuptor (pulled chicken), carne de pui
proaspătă, carne de rață, carne de rață gătită,
carne de vită, carne de vită feliată, carne de
vânat, carne de vită gătită lent la cuptor (pulled
beef), carne de vită preparată, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), carne feliată,
carne fiartă în sos de soia (tsukudani meat),
carne friptă, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne liofilizată, carne pentru
cârnați, carne prajita de pui, carne preparată,
carne proaspătă, carne prăjită, carne prăjită de

pui, carne sărată, carne tocată, carne uscată,
carne uscată sfărâmată, carne și produse din
carne, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
chiftele de hamburger negătite, chiftele de pui,
chiftele din carne de pui, chiftele din carne
de vită, cărnuri, cărnuri gătite, carne proaspătă
de pasăre, carne procesată, carne procesată,
în conservă, conserve de carne, conserve de
carne de pasăre, conserve din carne de vânat,
cotlete de porc, crochete de pui, cruste de bacon,
curcan, curcan congelat, curcan proaspăt, felii
de carne de oaie, felii de pastă de curcan
pentru burgeri vegetarieni, ficat, ficat de porc,
file de porc, fâșii de carne uscată de iac,
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
carne, paste de carne, hamburgeri de curcan,
hamburgeri de vită, hamburgeri din carne de
pui, intestine de porc, jambon, jumări de porc,
mezeluri, miel preparat, mortadelă, măduvă de
animale, de uz alimentar, măruntaie, pârjoale
(alimente), înlocuitori de carne, înlocuitori de
carne de pasăre, 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, produse din carne de miel,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, pui nu viu, pui de
găină silkie, nu vii, 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), spumă de pui,
slănină de porc (burtă) la grătar (samgyeopsal),
tobă, tocană instant, tocătură de carne de vită
cu porumb, umplutură de carne pentru plăcinte,
vânat nu viu, șașlâc (frigărui), șorici de porc
umflat, șuncă, șuncă bologna, șuncă tăiată
mărunt, yakitori.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, aluaturi pentru
pizza congelată pe bază de conopidă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ananas pané, aperitive (tartine), aperitive pe
bază de făină, baghete umplute, banane pané,
baozi (chifle umplute), batoane alimentare pe
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bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biluțe de brânză (snackuri), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din orez
(senbei), biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți
cu brânză, blat de pizza, blaturi de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, blaturi
de pizza congelate, boabe de porumb prăjite,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chow mein (mâncare de tăiței
cu specific chinezesc), cipsuri de cartofi cu
glazură de ciocolată, clătite, clătite americane,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), covrigei, covrigei
moi, crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
crusta de pizza, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), feluri de mâncare în special
pe bază de orez, floricele cu caramel, floricele de
porumb, floricele de porumb învelite în caramel,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, floricele de porumb preparate,
floricele de porumb învelite în caramel, cu alune,
floricele glasate cu zahăr, friganele congelate,
frigănele, fulgi, fulgi de cereale uscate, fulgi
de orez, fulgi pita, galuște chinezești umplute
(gyoza, gătite), găluște de creveți, găluște de
orez, găluște din orez garnisite cu pastă de
fasole dulce (ankoro), găluști chinezești gătite în
abur (shumai, gătite), gimbap (fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
fabricate din porumb sub formă expandată,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări din porumb, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, gustări

pe bază de cereale, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, găluști de orez acoperite
cu pudră de fasole (injeolmi), gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate din
musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), înveliș pentru
sandvișuri, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri pe
bază de orez, jeleu de hrișcă (memilmuk), jiaozi
(găluști umplute), lasagna, lipii cu pui, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
pregătite pe bază de orez, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) orez, mâncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, mâncăruri preparate pe
bază de tăieței, pentru copii mici, mâncăruri
preparate pentru copii mici pe bază de tăieței,
mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pâine cu
umplutură, pătrățele cu ovăz, pizze negătite,
plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte
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cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu legume, plăcinte cu
ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat, plăcinte
dulci sau sărate, plăcintă cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, popcorn aromat,
porumb fript, porumb procesat pentru floricele,
porumb prăjit, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de soia, produse pentru
gustări preparate din pesmet, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez pe
bază de tăiței), ravioli, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou, rulouri
de alge marine deshidratate (gimbap), rulouri
de primăvară, rulouri de pâine umplute, rulouri
umplute, salate de paste, salată de macaroane,
salată de orez, sandviș din brânză topită,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri,
sandvișuri care conțin carne de vită tocată,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri care conțin
pește, sandvișuri care conțin salată, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sandvișuri
încălzite la grill, sanvisuri continand carne de pui,
spirale din porumb, spaghete cu sos de roșii la
conservă, taco, tartă de orez, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), terci de dovleac
(hobak-juk), snack-uri preparate din făină de
cartofi, snacksuri din grâu extrudat, turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, turte de orez
sote (topokki), turte din orez

31. Plante

naturale,
porumb
proaspăt,
composturi horticole, composturi horticole
realizate din resturi de coji de cacao, miceliu
de uz agricol, pelin proaspăt (yakssuk) sub
formă de plantă vie, produse de acvacultură
neprocesate, produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse de acvacultură brute,
produse agricole brute și neprocesate, produse
agricole brute, produse agricole (neprelucrate),
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu)
sub formă de plante vii, produse forestiere
brute, produse horticole neprocesate, aloe
vera, proaspătă, pentru uz alimentar, altoi
pentru altoire de pomi, altoi pentru altoire
de pomi fructiferi, amarant (plante), arbuști
ornamentali naturali, arpagic proaspăt, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete,
afine sălbatice, proaspete, agrișe proaspete,
alune, alune caju proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas guava
(feijoa) proaspăt, ananas proaspăt, anghinare
chinezești, legume proaspete, anghinare crude,
anghinare neprelucrate, anghinare proaspete,
arbuști de durian, ardei chilli, ardei chilli
neprelucrați,
ardei gras, ardei grași cruzi,
ardei grași neprelucrați, ardei iute (plante), ardei
proaspeți, asmățui, proaspăt, avocado crud,
avocado neprelucrat, anghinare, proaspete,
arahide neprelucrate, arahide proaspete,
aranjamente de fructe proaspete, avocado
proaspete, bacă, fructe 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
crude, caise neprelucrate, caise proaspete,
căpșuni proaspete, carambola proaspăt, cartofi
proaspeți, cartofi cruzi, cartofi dulci, proaspeți,
cartofi dulci, proaspeți (yam), cartofi neprelucrați,
castane de apă proaspete, castane proaspete,
castraveți proaspeți, castraveți țepoși proaspeți,
ceapă, ceapă verde, cepe crude, cepe
neprelucrate, cepe, legume proaspete, chili
proaspăt, rădăcini de cicoare , cicoare (salată),
cicoare, proaspătă, cimbru proaspăt, cireșe
(neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice, citrice,
proaspete, coacăze negre proaspete, coacăze
roșii proaspete, coacăze roșii, proaspete,
copra, coriandru proaspăt, coșuri cadou cu
fructe proaspete, culturi de salată, curmale
chinezești proaspeți, curmale crude, curmale
neprelucrate, curmale proaspete, dovlecei
cruzi, dovlecei neprelucrați, dovlecei proaspeți,
dovlecei, proaspeți, dovleci, dovleci proaspeți,
dude proaspete, fasole adzuki proaspătă,
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fasole crudă, fasole fava proaspătă, fasole
neprelucrată, fasole proaspete, fasole roșie,
crudă, fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe durian proaspete, fructe crude, 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 proaspete de
păducel, fructe proaspete de rambutan, fructe
proaspete de sapodilla, fructe sub formă de
bobițe (brute), fructe sub formă de bobițe
neprelucrate , fructe tropicale proaspete, fructe
și legume 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
crud, ghimbir neprelucrat, ghimbir proaspăt,
ghirlande proaspăt tăiate, graviola proaspătă,
grepfrut, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
proaspete, gulii proaspete, gutui crude, hașmă
nepreparată, hrean, proaspăt, boabe de ienupăr,
ierburi neprelucrate, jaca proaspăt, jumătăți
de mazăre verde, proaspete, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume crude, legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, legume rădăcinoase (proaspete),
leguminoase proaspete, lămâi crude, lămâi
neprelucrate, lămâi proaspete, limete proaspete,
linte proaspătă, longan proaspăt, loganberries
(hibrizi între zmeură și mure creați de
john logan) proaspete, măsline neprelucrate,
măsline proaspete, mere caju proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, mere
proaspete din specia syzygium samarangense,
morcovi proaspeți, migdale (fructe), micro plante
proaspete, merișoare proaspete, miezuri de
nucă crude, morcovi albi proaspeți (arracacha),
moșmoane japoneze, proaspete, muguri de
xiang chun (toona sinensis), legume proaspete,
muguri proaspeți de fasole verde, mure galbene
proaspete, năut proaspăt, mure proaspete,
nuci proaspete, nuci braziliene proaspete,
nuci comestibile (neprelucrate), nuci de betel,
proaspete, nuci de cocos neprelucrate, nuci
de cocos proaspete, nuci de cocos verzi,
proaspete, nuci de cola, nuci de cola proaspete,
nuci de ginkgo proaspete, nuci neprelucrate,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, nucă
de cocos crudă, oregano proaspăt, orz pentru

bere, papaia proaspete, pepene oriental,
proaspăt (cham-oe), pepeni galbeni, pepeni
proaspeți, pere proaspete, piersici crude,
piersici galbene proaspete, piersici neprelucrate,
piersici proaspete, păpălăi proaspeți, păstârnac
proaspăt, păstăi de fasole, proaspete, pătrunjel
proaspăt, portocale proaspete, portocale
crude, portocale neprelucrate, portocale roșii
proaspete, porumb dulce (proaspăt), praz
japonez proaspăt, praz proaspăt, prune,
proaspete, rădăcini de uz alimentar, rădăcini
pentru consum animal, rădăcină de yacon,
proaspătă, rădăcină crudă de hrean, radicchio
proaspăt, rizomi comestibili proaspeți, rodii
proaspete, roșcove, crude, rozmarin proaspăt,
roșii cherry, proaspete, roșii crude, roșii
neprelucrate, roșii ovale de tip cherry, proaspete,
roșii proaspete, roșii prunișoare proaspete,
rubarbă neprocesată, rubarbă, proaspătă, rucola
proaspătă, rădăcini proaspete de lotus, salak
proaspete, salate verzi, salate vii, salată
verde, salvie proaspătă, semințe de pin,
proaspete, semințe de soia verde proaspătă
în teacă (soia verde), sapote proaspete,
semințe oleaginoase nepreparate, semințe
proaspete de inga edulis, sfecle neprelucrate,
sfeclă crudă, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, șampinioni proaspeți, sfecle
proaspete, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel (în stare proaspătă),
sparanghel crud, sparanghel neprelucrat,
sparanghel
proaspăt,
struguri
de
vin
proaspeți, struguri proaspeți, tangerine (citrice)
(proaspete), tuberculi de ciufă proaspeți, usturoi
crud, usturoi neprelucrat, usturoi proaspăt,
știuleți de porumb dulce neprelucrați (decorticați
sau nedecorticați), usturoi verde proaspăt,
usturoi, proaspăt, varză bok choy proaspătă,
varză chinezească napa, proaspătă (baechu),
varză creață proaspătă, varză crudă, varză
de bruxelles proaspătă, varză neprelucrată,
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja), zmeură proaspătă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, asistență comercială privind crearea
de întreprinderi comerciale, administrarea
magazinelor
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, transport, servicii de
închiriere în legătură cu vehicule, transporturi
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și depozitare, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, organizarea transportului
40. Condiționarea și purificarea aerului și a apei,
tratamentul alimentelor și băuturilor, afumarea
alimentelor, afumarea brânzeturilor, afumarea
cărnii, afumarea peștelui, alimente (afumarea
-lor), congelarea alimentelor, conservarea
alimentelor, conservarea alimentelor și a
băuturilor, conservarea băuturilor, consultanță
în domeniul fabricării vinului, fabricarea berii,
fabricarea de cidru pentru alte persoane,
iradierea alimentelor, măcinarea alimentelor,
măcinarea cafelei, morărit, prelucrare de frunze
de ceai, prelucrare de furaje, prelucrarea laptelui,
prelucrarea peștelui, prelucrarea produselor
alimentare destinate utilizării în producție,
procesarea alimentelor, procesarea alimentelor
gătite, productie de vinuri pentru terti, prăjirea
și prelucrarea cafelei, păstrarea alimentelor în
cutii de conserve, râșnirea cafelei, servicii de
afumătorie pentru afumarea alimentelor, servicii
de conservare a alimentelor, servicii de distilare
a băuturilor spirtoase, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente
și băuturi, servicii de prelucrare de brânzeturi
și anume afinare, maturare și învechire, servicii
de producție de must, stoarcere de fructe
pentru alte persoane, tratarea alimentelor
pentru prevenirea apariției mucegaiului, tratarea
alimentelor preparate, zdrobirea fructelor
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04487

30/06/2022
SC CENTRUL CEX IASI SRL, STR.
CUZA VODĂ 41, INTRAREA PRIN
STR. VOVIDENIE, BIROU NR. 2,
JUDEȚ IAȘI, IAȘI, 700038, IAȘI,
ROMANIA

C
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.01; 26.11.03; 24.17.02;
27.05.21
(591) Culori revendicate: portocaliu (RAL
2004), albastru (RAL 5002)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea de informații pentru afaceri,
consultanță
în
afaceri,
consultanță
în
management.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 04488

30/06/2022
IMIRACLE (SHENZHEN)
TECHNOLOGY CO., LTD.,
XIXIANG SUBDISTRICT, BAO'AN
DISTRICT, ROOM 2101, BLOCK 1,
WANTING BUILDING, SHENZHEN,
CHINA

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 20392,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 04493

(740)

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

30/06/2022
PROMECON SRL, STR. NERVA
TRAIAN, NR.17-19, BL. M70,
AP.15, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(540)

ELFBAR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, ţigări, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru tutun, brichete pentru fumători,
chibrituri, tutun de prizat, . tutun, borcane de
tutun., articole pentru uz cu tutun, borcane de
tutun, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru utilizare în țigări electronice, cutii pentru
trabucuri, cutii pentru țigări electronice, filtre de
tutun, filtre pentru țigarete, înlocuitori de tutun,
lichid pentru țigări electronice (lichid electronic)
compus din arome sub formă lichidă pentru
reumplerea cartușelor de țigări electronice,
pipe, plante pentru fumat, punguțe de tutun,
recipiente de tutun, scrumiere, țigări, țigarete,
trabucuri și alte articole pentru fumători gata
de utilizare, țigări cu filtru, țigări, filtre pentru
țigarete, țigarete electronice, țigarete, tutun și
produse de tutun (inclusiv înlocuitori), țigarete
conținând înlocuitori de tutun, cu excepția celor
pentru uz medical, recipiente de tutun, trabucuri
folosite ca alternativă la țigările tradiționale,
tutun și înlocuitori de tutun, vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, vaporizatoare orale pentru
fumători, suporturi pentru pipe de tutun, suporturi
pentru țigarete electronice, suporturi pentru pipe
(articole pentru fumători).
───────

DACUS Templul Dacului
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.19; 02.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne si produse din carne, mezeluri,
carnati, salamuri, extracte din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor de:
carne si produse din carne, mezeluri, carnati,
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salamuri, extracte din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, promovarea
comerciala, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, promovarea afacerii
(publicitate), lucrări de birou (administraţie),
servicii de marketing comercial, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale.
41. Servicii de divertisment, organizare de
festivaluri, organizarea de evenimente culturale
si artistice.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant si bar, servicii de furnizare de alimente
si bauturi, servicii de cazare temporara, servicii
oferite de pensiuni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04496

30/06/2022
NEW KARDINAL MILANO SRL,
ȘOS. ALEXANDRIA NR. 68, BL. L8,
SC. 1, ET. 5, AP. 24, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051535, ROMANIA

established by new
kardinal MILANO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04497

(740)

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

30/06/2022
MARY-LAVINIA SAIKALY, STR.
CEASORNICULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 04509

(740)

CIPI ALEXANDER ŞTEFAN POPA,
STR. BIBESCU VODĂ, NR. 2, BL.
P5, SC. 2, AP. 25, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/07/2022
INVESTMENT ADH INT SRL, STR.
SFINTUL NICOLAE NR. 4, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

BeeSleepy
(511)

NOODLZ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.03; 08.07.07;
08.07.11; 11.01.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate: galben, roșu, negru,
mov, verde, portocaliu, alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Meniuri, broşuri, afişe, materiale de
ambalare din carton, material plastic sau
hartie, suporturi pentru pahare din hârtie
sau carton, pungi din hârtie, carton sau
plastic, pixuri şi stilouri, creioane, jurnale şi
agende, suporturi publicitare tipărite, manual
de operaţiuni, manuale didactice, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat.
39. Livrare de alimente si băuturi, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimente și băuturi la pachet
(take-away), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet (take away), servicii de
restaurant fast-food, servicii de restaurante udon
și soba, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman,
suplimente pe bază de polen, suplimente
pe bază de propolis, suplimente alimentare,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente alimentare de
uz uman, suplimente dietetice pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, fibre pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de minerale,
suplimente proteice.
35. Publicitate , managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare de
marketing și de promovare a produselor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04511

(740)

ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
BUCUREŞTI, 040152, ROMANIA

01/07/2022
INVESTMENT ADH INT SRL, STR.
SFINTUL NICOLAE NR. 4, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

───────
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman,
suplimente pe bază de polen, suplimente
pe bază de propolis, suplimente alimentare,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente alimentare de
uz uman, suplimente dietetice pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, fibre pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de minerale,
suplimente proteice.
35. Publicitate , managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare de
marketing și de promovare a produselor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04512

(740)

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

01/07/2022
ASOCIATIA CARTIERELOR
CAMPINITA SI MUSCEL, STRADA
BOBILNA, NR. 44, JUDEȚ
PRAHOVA, CAMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Cumpără de lângă casă
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 07.01.24;
05.05.21; 26.11.01
Culori revendicate: portocaliu, verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea

afacerilor, lucrări de birou, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de intermediere comercială, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin internet, furnizare de spaţii publicitare
prin mijloace electronice sau reţele informatice
globale, pregătire şi realizare de planuri şi
concepte media şi de publicitate, difuzare
de materiale publicitare pentru terţi, printro reţea de comunicaţii online pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comerciala, promovare computerizată de
afaceri, promovare de târguri în scop comercial,
promovare și realizare de expoziții comerciale,
promovarea produselor și serviciilor terților,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de ofertă / asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(rfp), închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afişe publicitare, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
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, servicii
de telemarketing, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor de
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publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare.
41. Organizare de conferinte, organizare
de seminarii si conferinte, organizare de
conferinte in scopuri educationale, organizare
de cursuri, servicii educaționale de sprijin,
transfer de know-how (instruire), organizare
de congrese, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
instruire practică (demonstraţii), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire), recalificare vocaţională, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
organizarea de loterii, servicii educationale de
sprijin pentru intreprinderi.
42. Design de site-uri web, proiectare de siteuri web, întreținere de site-uri web, administrare
şi menţinere de site-uri web şi pagini dedicate
în reţelele de socializare pe internet, crearea
de site-uri web, proiectarea, administrarea
şi monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, proiectare şi furnizare
de pagini principale şi pagini web, servicii de
analiză de date tehnice, organizarea, instalarea
și întreținerea de software, furnizarea unei
platforme bazate pe internet pentru servicii de
rețele sociale, servicii de asistență tehnică,
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, consultanţă în
proiectarea site-urilor web, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04513

01/07/2022
PARTIDUL UMANIST SOCIAL
LIBERAL, PIAȚA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP D1, ET.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

PUSL
(531)

Clasificare Viena:
03.03.01; 04.03.05; 27.05.01; 29.01.11;
26.11.01
(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04518

01/07/2022
S.C. EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L., ŞOS.
BUCUREŞTI - URZICENI NR. 8A,
AFUMAŢI, 077010, IF, ROMANIA

ERMETIQ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03
(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
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.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare

digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de deteriorării lemnului, coloranţi,
nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare
şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04520

01/07/2022
EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI, NR. 8A,
JUD. ILFOV, COMUNA AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

EVERPRO
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei

electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
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(210)
(151)
(732)

M 2022 04521

(740)

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

01/07/2022
EMA CONSTRUCT METAL
DESIGN SRL, STR. AVIONULUI,
NR. 26, ET. 1, BIROUL B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EmaConstruct
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
07.01.08
(591) Culori revendicate: alb, verde, albastru,
turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Piulițe metalice, piulițe filetate din metal,
piulițe metalice cu filet, piulițe metalice pentru
țevi, piulițe (produse de fierărie), piulițe cu filet
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore metalice utilizate în construcții,
conectori din metal pentru vergele, conectori
pentru tuburi din metal, conectori de îmbinări
(de metal) pentru conducte, conectori metalici
pentru pardoseală și grinde pentru pardoseală,
bride metalice, bride metalice (coliere), bride
metalice pentru țevi, țevi metalice cu bride,
bride metalice pentru cabluri, bride metalice în
formă de u, articole de fierărie, mici articole
de fierărie, cleme din metal, cleme metalice
pentru cabluri, cleme de prindere din metal,
bare metalice, bare cilindrice metalice, bare din
metal, broaște metalice (altele decât electrice),
balamale metalice, balamale metalice pentru uși,

balamale din metal pentru ferestre, balamale
de metal pentru uși și ferestre, cutii poștale
metalice, plăci metalice pentru cutii poștale,
mânere metalice, zăvoare din metal, zăvoare
de uși metalice, zăvoare (metalice) pentru uși,
zăvoare (metalice) pentru ferestre, zăvoare
metalice pentru porți, zăvoare din metal pentru
cadre mobile de ferestre, litere și cifre din
metale obișnuite cu excepția caracterelor de
tipografie, bare de prindere metalice pentru
cabine de duș, porți rulante metalice, porți de
fier, încuietori din metal pentru porți, bolțuri
cu ureche din metal pentru porți, porţi din
metal pentru spaţii de parcări auto, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
șuruburi metalice, mânere metalice pentru uși,
mânere trăgătoare metalice pentru uși, feronerie
pentru uși, uși metalice, uși metalice antifoc,
uși metalice blindate, uși glisante metalice,
încuietori pentru uși metalice, uși metalice pentru
clădiri, tocuri metalice pentru uși, rame de uși
(metalice), cadre metalice pentru uși, cadre
metalice pentru uși, garnituri metalice pentru
uși, uși rulante din metal, uși rotative din metal,
uși metalice pentru interioare, opritoare metalice
pentru uși, componente metalice pentru uși,
lanțuri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși exterioare din metal, balustrade
metalice, balustrade metalice pentru balcoane,
balustrade din metal pentru scări, balustrade din
metal pentru clădiri, garduri metalice, garduri
de sârmă, șuruburi metalice autofiletante, lacăte
pentru biciclete, suporturi (structuri) metalice
pentru biciclete, instalații metalice pentru parcat
biciclete, încuietori metalice, chei metalice
pentru încuietori, feronerie, feronerie pentru
dulapuri, feronerie pentru ferestre, feronerie
pentru construcții, feronerie din metal pentru
construcții, feronerie arhitecturală utilizată în
construcții, tuburi metalice, țevi și tuburi metalice,
cleme metalice pentru cabluri sau tuburi,
materiale de construcții și elemente din metal,
corniere metalice pentru rigips (materiale de
construcții).
7. Mașini de filetat piulițe, chei pentru desfăcut
piulițe (dispozitive), dispozitive pentru grădinărit
(electrice), scule de grădinărit (electrice), mașini
și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
clești (instrumente, cu excepţia celor manuale),
foarfeci electrice, dispozitive hidraulice de
acționare a porților, dispozitive electrice de
acționare a porților, dispozitive electrice pentru
deschiderea și închiderea portierelor la vehicule
terestre, dispozitive hidraulice pentru închiderea
sau deschiderea porţilor (organe de mașini),
motocoase electrice, freze de grădină (electrice),
motocultivatoare de grădină, tăvăluguri pentru
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grădină (mașini), pompe electrice de grădină,
coase electrice pentru grădină, unelte electrice,
mașini-unelte, unelte mecanice, unelte rotative
(mașini), freze (mașini-unelte), mașini-unelte
pentru polizat, polizoare (mașini), polizoare
rotative, polizoare unghiulare, polizoare de
banc (mașini), discuri de lustruire folosite cu
șlefuitoare electrice pentru pardoseli, mașini de
lustruit, mașini de tocat carne (mașini electrice),
garnituri metalice pentru tuburi (piese de motor),
scule de mână electrice.
8. Chei de piulițe, unelte manuale de filetat
piulițe, cuțite de grădinărit, unelte manuale
de grădinărit, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, clești, clești patent, clești pentru
sârmă, foarfeci, foarfeci de grădină, foarfece
de grădină, furci pentru grădină, târnăcoape
(unelte), șurubelnițe (unelte manuale), furci
(unelte manuale), unelte agricole manuale,
berbeci (unelte manuale), unelte de lustruit,
dălți (unelte manuale), pistoale (unelte manuale),
lopeți (unelte manuale), clești (unelte manuale),
greble (unelte manuale), șorțuri pentru unelte,
raboteze (unelte manuale), perforatoare (unelte
manuale), burghie (unelte manuale), menghine
(unelte manuale), vârfuri de unelte rotative
(unelte acționate manual), pulverizatoare
(unelte acționate manual), motocultoare (unelte
acționate manual), seceră (unelte acționate
manual), menghine (scule de mână), berbeci
(scule de mână), scule așchietoare (unelte de
mână), scule de tăiere (unelte de mână), pietre
de șlefuit (scule de mână), discuri abrazive
(piese pentru scule de mână), aparate de ras,
aparate de ras electrice, seturi de tacâmuri,
cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri (cuțite,
furculițe și linguri).
9. Conectori de cabluri, cabluri electrice, cabluri
usb, conectori optici, conectori coaxiali, broaște
metalice (electrice), vizoare pentru uși, încuietori
de uși electronice, încuietori electronice pentru
uși, sonerii electrice pentru uşi, telecomenzi,
telecomenzi
multifuncționale,
telecomenzi
universale, sisteme de automatizare pentru
case, vitezometre pentru biciclete, lacăte
(electrice) pentru biciclete.
11. Instalații sanitare, cabine de duș, cabine
de duș, paravane pentru cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, cabine de duș din sticlă,
aspersoare de grădină (automate), robinete
pentru instalații sanitare, aparate și instalații
sanitare, articole sanitare realizate din porțelan,
articole sanitare realizate din piatră, valve
(accesorii pentru instalații sanitare), obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, capace

sanitare pentru vasul de toaletă, chiuvete de
baie (componente de instalații sanitare), vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), vane (instalații sanitare) folosite în
centre spitalicești, dușuri, căzi de duș, căzi de
baie, lanterne de biciclete, reflectoare pentru
biciclete, aparate de iluminat.
19. Capace de acces (nemetalice), capace
pentru guri de aerisire, nu din metal, capace
de ventilație, nu din metal, pentru conducte
utilizate la instalațiile de încălzire, ventilație
și aer condiționat, elemente de construcție
din plastic, elemente structurale nemetalice
folosite în construcții, materiale de construcții din
materiale plastice, uși nemetalice, uși din lemn,
uși din sticlă, balustrade nemetalice, balustrade
din lemn, balustrade de scări nemetalice, porți
de securitate, nu din metal, garduri nemetalice,
materiale de constructii, din lemn.
21. Mănuși de grădinărit, mănuși pentru grătar,
mănuși de bucătărie, mănuși de menaj, mașini
de tocat carne neelectrice, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții, tăvi
de tacâmuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piulițe metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piulițe filetate din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piulițe metalice cu filet, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piulițe metalice
pentru țevi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu piulițe (produse de fierărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piulițe cu filet din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ancore metalice
de zidărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ancore metalice pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ancore metalice pentru fixare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ancore metalice
utilizate în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conectori din metal
pentru vergele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectori pentru tuburi din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conectori de îmbinări (de metal) pentru
conducte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conectori metalici pentru pardoseală
și grinde pentru pardoseală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bride metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bride metalice (coliere), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bride metalice pentru
țevi, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țevi metalice cu bride, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu bride metalice
pentru cabluri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bride metalice în formă de u,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mici articole de fierărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mașini de filetat piulițe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chei pentru desfăcut
piulițe (dispozitive), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chei de piulițe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale de filetat piulițe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conectori de cabluri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu capace de acces (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capace
pentru guri de aerisire, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capace
de ventilație, nu din metal, pentru conducte
utilizate la instalațiile de încălzire, ventilație și
aer condiționat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu elemente de construcție din
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente structurale (nemetalice)
folosite în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de construcții
din materiale plastice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piulițe metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu piulițe
filetate din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu piulițe metalice cu filet, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu piulițe metalice
pentru țevi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piulițe (produse de fierărie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu piulițe cu
filet din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ancore metalice de zidărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ancore
metalice pentru pereți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ancore metalice pentru
fixare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ancore metalice utilizate în construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu conectori
din metal pentru vergele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu conectori pentru tuburi din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu conectori de îmbinări (de metal) pentru
conducte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu conectori metalici pentru pardoseală
și grinde pentru pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bride metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bride
metalice (coliere), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bride metalice pentru țevi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu țevi metalice
cu bride, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu bride metalice pentru cabluri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bride
metalice în formă de u, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de fierărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mici articole de fierărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini de filetat piulițe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
chei pentru desfăcut piulițe (dispozitive), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu chei de
piulițe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu unelte manuale de filetat piulițe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu conectori de
cabluri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu capace de acces (nemetalice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu capace pentru
guri de aerisire, nu din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu capace de ventilație, nu
din metal, pentru conducte utilizate la instalațiile
de încălzire, ventilație și aer condiționat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu elemente
de construcție din plastic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu elemente structurale
(nemetalice) folosite în construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții din materiale plastice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
piulițe metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu piulițe filetate din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piulițe metalice cu filet, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
piulițe metalice pentru țevi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu piulițe
(produse de fierărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piulițe cu filet
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ancore metalice de zidărie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ancore metalice pentru pereți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ancore metalice pentru fixare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ancore metalice utilizate în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conectori din metal pentru vergele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conectori pentru tuburi din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conectori de îmbinări (de metal) pentru
conducte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conectori metalici pentru
pardoseală și grinde pentru pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bride metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bride metalice (coliere),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu bride metalice pentru țevi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
țevi metalice cu bride, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bride metalice
pentru cabluri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bride metalice în formă
de u, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mici articole de fierărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini de
filetat piulițe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chei pentru desfăcut piulițe
(dispozitive), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chei de piulițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu unelte manuale de filetat piulițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conectori de cabluri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu capace
de acces (nemetalice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu capace pentru
guri de aerisire, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu capace
de ventilație, nu din metal, pentru conducte
utilizate la instalațiile de încălzire, ventilație și
aer condiționat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu elemente de construcție din
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu elemente structurale (nemetalice)
folosite în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale de
construcții din materiale plastice, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cleme din metal, cleme metalice pentru servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cleme de prindere din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bare metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bare cilindrice metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu broaște metalice (altele decât electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balamale metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balamale metalice
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu balamale din metal pentru ferestre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balamale de metal pentru uși și ferestre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii poștale metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plăci metalice pentru
cutii poștale, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu mânere metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu zăvoare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zăvoare de uși metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu zăvoare (metalice)
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zăvoare (metalice) pentru ferestre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zăvoare metalice pentru porți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu zăvoare din
metal pentru cadre mobile de ferestre, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu litere și cifre
din metale obișnuite cu excepția caracterelor de
tipografie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bare de prindere metalice pentru
cabine de duș, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu porți rulante metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu porți
de fier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încuietori din metal pentru porți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bolțuri cu ureche din metal pentru porți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu porţi din metal pentru spaţii de parcări auto,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șuruburi metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mânere metalice
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mânere trăgătoare metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu feronerie pentru uși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uși metalice
antifoc, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși metalice blindate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uși glisante
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încuietori pentru uși metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși
metalice pentru clădiri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame de uși (metalice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cadre metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cadre metalice pentru uși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu garnituri metalice
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși rulante din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uși rotative
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși metalice pentru interioare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu opritoare
metalice pentru uși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu componente metalice
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pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lanțuri metalice pentru uși, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu încuietori
metalice pentru uși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși exterioare din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu balustrade metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu balustrade
metalice pentru balcoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu balustrade din
metal pentru scări, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balustrade din metal
pentru clădiri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu garduri metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu garduri
de sârmă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șuruburi metalice autofiletante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lacăte pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi (structuri)
metalice pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații metalice
pentru parcat biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încuietori metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu chei metalice pentru încuietori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
(electrice) pentru grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scule de grădinărit
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu clești (instrumente),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu foarfeci electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive hidraulice
de acționare a porților, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive electrice
de acționare a porților, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive electrice
pentru deschiderea și închiderea portierelor
la vehicule terestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive hidraulice
pentru închiderea sau deschiderea porților)
(organe de mașini), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu motocoase electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu freze de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu motocultivatoare de
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tăvăluguri pentru grădină (mașini),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pompe electrice de grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu coase
electrice pentru grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini-

unelte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte mecanice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unelte rotative
(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu freze (mașini-unelte), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașiniunelte pentru polizat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu polizoare (mașini),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu polizoare rotative, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu polizoare unghiulare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu polizoare de banc (mașini), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu discuri de
lustruire folosite cu șlefuitoare electrice pentru
pardoseli, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini de lustruit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
de tocat carne (mașini electrice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte manuale de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cultivatoare manuale pentru grădinărit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu clești, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu clești patent, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu clești pentru sârmă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu foarfeci, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu foarfeci de grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu foarfece
de grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furci pentru grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu târnăcoape
(unelte), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șurubelnițe (unelte manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furci (unelte manuale), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unelte agricole
manuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu berbeci (unelte manuale), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
de lustruit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dălți (unelte manuale), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pistoale (unelte manuale), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lopeți (unelte manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu clești (unelte manuale), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu greble (unelte
manuale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șorțuri pentru unelte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
raboteze (unelte manuale), servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu perforatoare (unelte
manuale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu burghie (unelte manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu menghine (unelte manuale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vârfuri
de unelte rotative (unelte acționate manual),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pulverizatoare (unelte acționate manual),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
motocultoare (unelte acționate manual), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seceră
(unelte acționate manual), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabluri usb, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conectori optici, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conectori coaxiali,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
broaște metalice (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vizoare pentru uși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încuietori de uși electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu încuietori
electronice pentru uși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sonerii electrice pentru
uşi, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telecomenzi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telecomenzi multifuncționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telecomenzi universale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sisteme de
automatizare pentru case, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vitezometre pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lacăte (electrice) pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabine de duș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cabine
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paravane pentru cabine de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uși pentru cabine de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabine de duș din sticlă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aspersoare de grădină (automate), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu robinete
pentru instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate și instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sanitare realizate din
porțelan, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sanitare realizate din piatră,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
valve (accesorii pentru instalații sanitare), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte

sanitare din oțel inoxidabil, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capace
sanitare pentru vasul de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vase pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vane (instalații sanitare) folosite
în centre spitalicești, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dușuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căzi
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căzi de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lanterne de
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu reflectoare pentru biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
portbagaje pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu semnalizatoare pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rasteluri pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu amortizoare pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu claxoane pentru biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu roți de
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu angrenaje pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu axe pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mânere rotative pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
furci (componente pentru biciclete), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru biciclete (piese), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu roți ajutătoare pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sonerii metalice pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu roți dințate pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furci
frontale pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lanțuri (componente ale
bicicletelor), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu frâne (componente ale bicicletelor),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ghidoane (componente ale bicicletelor), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
manete de frână pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu butuci de
roată pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu componente pentru
biciclete, respectiv lanțuri, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu apărătoare de
lanț pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sisteme de avertizare
antifurt pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși din sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balustrade nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balustrade din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balustrade de scări
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu porți de securitate, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu garduri nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de grădină
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier de grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mănuși
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mănuși pentru grătar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mănuși
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mănuși de menaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini de
tocat carne neelectrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, articole de
bucătărie și recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cleme din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cleme metalice pentru cabluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cleme de prindere din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bare metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bare
cilindrice metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bare din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu broaște metalice (altele
decât electrice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu balamale metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu balamale
metalice pentru uși, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu balamale din metal
pentru ferestre, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu balamale de metal pentru uși
și ferestre, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii poștale metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plăci metalice
pentru cutii poștale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mânere metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu zăvoare din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu zăvoare de uși metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu zăvoare (metalice)
pentru uși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu zăvoare (metalice) pentru ferestre,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
zăvoare metalice pentru porți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu zăvoare din metal
pentru cadre mobile de ferestre, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu litere și cifre
din metale obișnuite cu excepția caracterelor
de tipografie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bare de prindere metalice pentru
cabine de duș, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu porți rulante metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu porți de
fier, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încuietori din metal pentru porți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bolțuri
cu ureche din metal pentru porți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu porţi din
metal pentru spaţii de parcări auto, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șuruburi metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mânere metalice pentru uși,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mânere trăgătoare metalice pentru uși, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu feronerie
pentru uși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uși metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uși metalice antifoc,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uși metalice blindate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uși glisante metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încuietori pentru uși metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși metalice
pentru clădiri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tocuri metalice pentru uși, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rame de
uși (metalice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cadre metalice pentru uși, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cadre
metalice pentru uși, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu garnituri metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu uși rulante din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uși rotative din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu uși
metalice pentru interioare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu opritoare metalice
pentru uși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu componente metalice pentru uși,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lanțuri metalice pentru uși, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încuietori metalice pentru
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uși, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu uși exterioare din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu balustrade metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
balustrade metalice pentru balcoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu balustrade din
metal pentru scări, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu balustrade din metal pentru clădiri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
garduri metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu garduri de sârmă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șuruburi
metalice autofiletante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lacăte pentru biciclete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi (structuri) metalice pentru biciclete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații metalice pentru parcat biciclete, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu încuietori
metalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu chei metalice pentru încuietori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive (electrice) pentru grădinărit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scule
de grădinărit (electrice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu clești (instrumente),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
foarfeci electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive hidraulice de acționare
a porților, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive electrice de acționare a
porților, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive electrice pentru deschiderea
și închiderea portierelor la vehicule terestre,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive hidraulice pentru închiderea sau
deschiderea porților) (organe de mașini), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu motocoase
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu freze de grădină, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu motocultivatoare de
grădină, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tăvăluguri pentru grădină (mașini),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pompe electrice de grădină, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu coase electrice pentru
grădină, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte electrice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mașini-unelte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unelte
mecanice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte rotative (mașini), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu freze
(mașini-unelte), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini-unelte pentru polizat,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
polizoare (mașini), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu polizoare rotative, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu polizoare
unghiulare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu polizoare de banc (mașini), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu discuri de
lustruire folosite cu șlefuitoare electrice pentru
pardoseli, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini de lustruit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mașini de tocat carne
(mașini electrice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de grădinărit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unelte manuale
de grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cultivatoare manuale pentru
grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu clești, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu clești patent, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu clești
pentru sârmă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu foarfeci, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu foarfeci de grădină, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu foarfece
de grădină, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu furci pentru grădină, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu târnăcoape
(unelte), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șurubelnițe (unelte manuale), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu furci (unelte
manuale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte agricole manuale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu berbeci (unelte
manuale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte de lustruit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dălți (unelte manuale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pistoale (unelte manuale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lopeți (unelte manuale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
clești (unelte manuale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu greble (unelte manuale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șorțuri pentru unelte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu raboteze (unelte manuale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu perforatoare (unelte manuale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu burghie (unelte
manuale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu menghine (unelte manuale), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vârfuri
de unelte rotative (unelte acționate manual),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pulverizatoare (unelte acționate manual),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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motocultoare (unelte acționate manual), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu seceră
(unelte acționate manual), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri usb, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu conectori optici, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu conectori coaxiali,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
broaște metalice (electrice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vizoare pentru uși,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încuietori de uși electronice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încuietori electronice
pentru uși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sonerii electrice pentru uşi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telecomenzi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
telecomenzi multifuncționale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu telecomenzi universale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sisteme de automatizare pentru case, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vitezometre
pentru biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lacăte (electrice) pentru biciclete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cabine de duș, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabine
de duș, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu paravane pentru cabine de duș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu uși
pentru cabine de duș, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cabine de duș din sticlă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aspersoare de grădină (automate), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu robinete pentru
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate și instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sanitare realizate din porțelan, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sanitare realizate din piatră, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu valve (accesorii
pentru instalații sanitare), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte sanitare din
oțel inoxidabil, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu chiuvete (spălătoare), componente
ale instalațiilor sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu capace sanitare pentru
vasul de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vane (instalații sanitare)
folosite în centre spitalicești, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu dușuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu căzi de duș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
căzi de baie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lanterne de biciclete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu reflectoare
pentru biciclete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu portbagaje pentru biciclete, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți
pentru biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu semnalizatoare pentru biciclete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rasteluri pentru biciclete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu amortizoare pentru
biciclete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu claxoane pentru biciclete, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu roți de
biciclete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu angrenaje pentru biciclete, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu axe
pentru biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mânere rotative pentru biciclete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furci (componente pentru biciclete), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru biciclete (piese), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu roți ajutătoare pentru
biciclete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sonerii metalice pentru biciclete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
roți dințate pentru biciclete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furci frontale pentru
biciclete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lanțuri (componente ale bicicletelor),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
frâne (componente ale bicicletelor), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ghidoane
(componente ale bicicletelor), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu manete de frână
pentru biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu butuci de roată pentru biciclete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
componente pentru biciclete, respectiv lanțuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
apărătoare de lanț pentru biciclete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sisteme de
avertizare antifurt pentru automobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uși
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uși din lemn, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uși din sticlă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu balustrade
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu balustrade din lemn, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu balustrade
de scări nemetalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu porți de securitate, nu din

368

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu garduri nemetalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier de grădină din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mănuși de grădinărit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși pentru grătar, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mănuși de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși de menaj, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de tocat carne neelectrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de curățenie pentru toaletă și baie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, articole de bucătărie și recipiente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cleme din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cleme metalice pentru cabluri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cleme de prindere din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bare metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bare cilindrice metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bare din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu broaște metalice
(altele decât electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu balamale
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu balamale metalice pentru uși,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu balamale din metal pentru ferestre,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu balamale de metal pentru uși și
ferestre, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii poștale metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu plăci metalice pentru cutii poștale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mânere metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu zăvoare din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu zăvoare de uși metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
zăvoare (metalice) pentru uși, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu zăvoare
(metalice) pentru ferestre, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu zăvoare
metalice pentru porți, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu zăvoare din
metal pentru cadre mobile de ferestre, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
litere și cifre din metale obișnuite cu excepția

caracterelor de tipografie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bare de
prindere metalice pentru cabine de duș, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu porți rulante metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu porți de
fier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încuietori din metal pentru porți,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bolțuri cu ureche din metal pentru
porți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu porţi din metal pentru spaţii de
parcări auto, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șuruburi
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mânere metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mânere trăgătoare metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu feronerie pentru uși, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uși metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși metalice antifoc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uși metalice blindate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uși glisante
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încuietori pentru uși metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși metalice pentru clădiri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocuri metalice pentru uși, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame de
uși (metalice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cadre metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cadre metalice pentru uși, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu garnituri metalice pentru uși, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uși rulante din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uși rotative din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu uși metalice pentru interioare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu opritoare metalice pentru uși, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu componente metalice pentru uși, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lanțuri metalice pentru uși, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu încuietori
metalice pentru uși, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uși exterioare
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balustrade metalice, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu balustrade metalice pentru balcoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu balustrade din metal pentru scări, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu balustrade din metal pentru clădiri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu garduri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu garduri de
sârmă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șuruburi metalice autofiletante,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lacăte pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi (structuri) metalice pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații metalice pentru parcat
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încuietori metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu chei
metalice pentru încuietori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
(electrice) pentru grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scule de
grădinărit (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu clești
(instrumente), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu foarfeci electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive hidraulice de acționare a porților,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive electrice de acționare
a porților, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive electrice pentru
deschiderea și închiderea portierelor la vehicule
terestre, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dispozitive hidraulice pentru
închiderea sau deschiderea porților) (organe
de mașini), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu motocoase electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu freze de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu motocultivatoare
de grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tăvăluguri pentru grădină
(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pompe electrice de grădină,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu coase electrice pentru grădină,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unelte electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini-unelte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unelte mecanice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unelte rotative

(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu freze (mașini-unelte), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini-unelte pentru polizat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu polizoare
(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu polizoare rotative, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
polizoare unghiulare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu polizoare de
banc (mașini), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu discuri de lustruire folosite
cu șlefuitoare electrice pentru pardoseli, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mașini de lustruit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini
de tocat carne (mașini electrice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cuțite de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unelte manuale
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cultivatoare manuale pentru
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu clești,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu clești patent, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu clești pentru
sârmă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu foarfeci, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu foarfeci de
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu foarfece de grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
furci pentru grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu târnăcoape
(unelte), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șurubelnițe (unelte manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu furci (unelte manuale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
unelte agricole manuale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu berbeci (unelte
manuale), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unelte de lustruit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dălți (unelte manuale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pistoale (unelte
manuale), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lopeți (unelte manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu clești (unelte manuale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
greble (unelte manuale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șorțuri
pentru unelte, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu raboteze (unelte manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu perforatoare (unelte manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu burghie (unelte manuale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
menghine (unelte manuale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vârfuri de
unelte rotative (unelte acționate manual), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pulverizatoare (unelte acționate manual), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
motocultoare (unelte acționate manual), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu seceră (unelte acționate manual), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri usb,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu conectori optici, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu conectori
coaxiali, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu broaște metalice (electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vizoare pentru uși, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încuietori de uși electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu încuietori
electronice pentru uși, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sonerii electrice
pentru uşi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telecomenzi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
telecomenzi multifuncționale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telecomenzi
universale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sisteme de automatizare
pentru case, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vitezometre pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lacăte (electrice) pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabine de
duș, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabine de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu paravane
pentru cabine de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uși pentru cabine
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cabine de duș din sticlă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aspersoare de grădină (automate), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu robinete pentru instalații sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate și instalații sanitare, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole sanitare realizate din porțelan, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole sanitare realizate din piatră, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu valve (accesorii pentru instalații sanitare),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu obiecte sanitare din oțel inoxidabil,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu chiuvete (spălătoare), componente
ale instalațiilor sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu capace sanitare
pentru vasul de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vane (instalații
sanitare) folosite în centre spitalicești, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dușuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căzi de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căzi de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lanterne de biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu reflectoare pentru biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
portbagaje pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu genți pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu semnalizatoare pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rasteluri pentru biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu amortizoare pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
claxoane pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu roți de
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu angrenaje pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu axe pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mânere rotative pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
furci (componente pentru biciclete), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru biciclete (piese), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu roți ajutătoare pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sonerii metalice pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
roți dințate pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu furci
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frontale pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lanțuri
(componente ale bicicletelor), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu frâne
(componente ale bicicletelor), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ghidoane
(componente ale bicicletelor), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu manete
de frână pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu butuci de
roată pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu componente
pentru biciclete, respectiv lanțuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
apărătoare de lanț pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uși din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu uși din sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu balustrade
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balustrade din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu balustrade de scări nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu porți
de securitate, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu garduri
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier de grădină din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier de grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mănuși de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mănuși pentru
grătar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mănuși de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mănuși de menaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mașini de
tocat carne neelectrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ustensile
de curățenie pentru toaletă și baie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu veselă, articole de bucătărie și recipiente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu feronerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu feronerie
pentru dulapuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu feronerie pentru ferestre, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
feronerie pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu feronerie din

metal pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu feronerie arhitecturală
utilizată în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tuburi metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu țevi și
tuburi metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cleme metalice pentru cabluri
sau tuburi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții și elemente
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu garnituri metalice
pentru tuburi (piese de motor), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scule de
mână electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu menghine (scule de mână),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu berbeci (scule de mână), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scule așchietoare
(unelte de mână), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scule de tăiere (unelte
de mână), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pietre de șlefuit (scule de mână),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
discuri abrazive (piese pentru scule de mână),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de ras, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de ras electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de întins (tacâmuri), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de constructii, din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tăvi
de tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu feronerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu feronerie pentru dulapuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
feronerie pentru ferestre, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu feronerie pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu feronerie din metal pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
feronerie arhitecturală utilizată în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tuburi metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu țevi și tuburi metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cleme metalice
pentru cabluri sau tuburi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu corniere metalice
pentru rigips (materiale de construcții), servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu garnituri
metalice pentru tuburi (piese de motor), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scule de
mână electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu menghine (scule de mână), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu berbeci
(scule de mână), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu scule așchietoare (unelte de mână),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
scule de tăiere (unelte de mână), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pietre de șlefuit
(scule de mână), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu discuri abrazive (piese pentru
scule de mână), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de ras, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de ras electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
seturi de tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de întins (tacâmuri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de constructii, din lemn, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tăvi de
tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu feronerie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
feronerie pentru dulapuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu feronerie
pentru ferestre, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu feronerie pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu feronerie din metal pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu feronerie arhitecturală utilizată în
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
țevi și tuburi metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cleme metalice
pentru cabluri sau tuburi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corniere metalice pentru rigips (materiale de
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu garnituri metalice pentru
tuburi (piese de motor), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scule de
mână electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu menghine (scule de mână),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu berbeci (scule de mână), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scule așchietoare (unelte de mână), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu scule

de tăiere (unelte de mână), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pietre de
șlefuit (scule de mână), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu discuri abrazive
(piese pentru scule de mână), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate de
ras, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate de ras electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu seturi de tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cuțite de întins
(tacâmuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de constructii, din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tăvi
de tacâmuri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2022 04522

(740)

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

01/07/2022
ROYAL SUSHI HOUSE S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
221-225-227, COMPLEXUL
COMERCIAL PROSPER, SPAŢIUL
COMERCIAL NR. B 4.1 B, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Royal sushi house
(531)
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Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.19;
07.03.11

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

Marketing Talks INSTITUTUL
DE MARKETING

(591)
(511)

Culori revendicate:portocaliu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante de sushi, servicii
de alimentație publică, restaurante (servirea
mesei), servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii de snack-baruri, servicii de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

(531)
(511)

35. Închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2022 04527

01/07/2022
OANA AUGUSTA SAV, STR.
SAPIENTEI, NR. 3, ALT. A, AP. 5,
ET. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.

12

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 07239 07/10/2021
02/08/2021
M 2022 00691
14/02/2022
M 2022 01120
M 2022 01308 21/02/2022
21/02/2022
M 2022 01316
01/03/2022
M 2022 01551
M 2022 01605 02/03/2022
M 2022 01607 02/03/2022
M 2022 01620 23/03/2022
09/03/2022
M 2022 01742
M 2022 01754 10/03/2022
M 2022 01756 10/03/2022

13
14
15
16
17
18

M 2022 01767
M 2022 01774
M 2022 01794
M 2022 01806
M 2022 01823
M 2022 01836

19

M 2022 01847

20
21
22
23
24
25

M 2022 01854
M 2022 01917
M 2022 02056
M 2022 02065
M 2022 02072
M 2022 02073

26
27

M 2022 02074
M 2022 02087

28

M 2022 02101

29
30

M 2022 02103
M 2022 02138

31

M 2022 02185

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10/03/2022
10/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
14/03/2022
15/03/2022
16/03/2022

Titular
(732)
SDX CONCEPT SRL
RIGHTEX ELECTRONIC
LIMITED
Nicolae CRISTEI
Lidia CRISTEI
BEBEKID SHOP S.R.L.
DENTAL CREATION BY DR
TAREQ HAJAJ SRL
SC ELEKTRO COMM JET
SRL
SC ALEVIA SRL
SC ALEVIA SRL
ANDREI-RAZVAN OLTEANU
ONLINE GLOBAL MARKET
SRL
DIETLIFE FOOD SRL
ASOCIATIA SOCIETATEA
ROMANA DE MEDICINA
SPORTIVA
L.S.I PROD SRL
LIXLAND SRL
AUTOPRIM SERVICE SRL
NICOLAE IOTU
STRAUSS ROMANIA SRL
EMI SAN FOOD SRL
DIANA S.R.L

15/03/2022
17/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022

S.C.TOYSKA S.R.L.
PETROCOS SRL
TUDOR BARBU
SC CRAMA CEPTURA SRL
RHENANIA IMMO SRL
SC OCAR SERV SRL
FAMILIA LUCAN SRL

24/03/2022
24/03/2022

OCAR SERV S.R.L.
EXCLUSIVE PROMOTION
SRL
CENTRUL DE ONCOLOGIE
SF NECTARIE SRL SRL
ALKALOID AD SKOPJE
FLORIN-ILIE PETRIŞOR

24/03/2022
25/03/2022
28/03/2022

377

Denumire marcă
(540)
Sdx Market
AITO

pag.
15
15

Rompiro

16

BEBEKID
DENTAL CREATION

18
19

ŢAC-ŢAC BRUTĂRIA
DOMNEASCĂ
Beauty HyaluCollagen
Articlar HyaluCollagen
GLOBAL SOUNDS GS
Neokonix

20
20
20
21
21

21
SMOLS
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 22
MEDICINĂ SPORTIVĂ DIN
1932
27
Diolastilis
29
GAMALIX
29
AGROPRIM
30
Captain-Auth
30
TOTTI CAFFE TRENDS
32
ASIAN BOX
33
PROSPEȚIMEA e
ingredientul nostru secret. Și îl
punem în toate.
33
Toyska
33
SMART SHOPPING PARK
34
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM
34
Patrimoniu Ceptura
EVOLUTION APARTMENTS 35
35
RC ROCAR
36
Familia Lucan Virșli Vită și
Porc
36
ROMAN
37
Erotica
37
INSTITUTUL DE
ONCOLOGIE SF. NECTARIE
38
BOLDENO
FĂGĂRAŞ DIN BUCATELE 38
CETĂŢII
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

32
33

M 2022 02209
M 2022 02210

34

M 2022 02241

35
36
37

M 2022 02242
M 2022 02377
M 2022 02434

38
39

M 2022 02458
M 2022 02741

40
41

M 2022 02752
M 2022 02827

42

M 2022 02871

43
44

M 2022 02874
M 2022 02906

45
46

M 2022 02907
M 2022 02925

47
48

M 2022 02928
M 2022 02935

49
50

M 2022 02945
M 2022 02963

51

M 2022 02972

52
53
54

M 2022 02979
M 2022 02980
M 2022 02988

55

M 2022 02998

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
30/03/2022 ARLIS SRL
29/03/2022

LA SALUMERIA
BUCHAREST S.R.L.

30/03/2022

ROPLAST IMPEX SRL

30/03/2022

ROPLAST IMPEX SRL

04/04/2022
15/03/2018
06/04/2022

LIVIU- VASILE BOSNEA
GTT Communications, Inc.
SIGMA COLLECT SRL

15/04/2022

HERBAGETICA SRL

28/04/2022
06/04/2020

CRISTIAN ALINA
EDEX - Educational
Excellence Corporation
Limited
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.
IMPORTATORLAMA S.R.L.
ALEXANDRA-LIANA
IONESCU
RELU PRODCOM SRL

21/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
04/05/2022
26/04/2022

26/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
27/04/2022

27/04/2022
06/05/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022

Denumire marcă
(540)
CHIVOTE THE HAPPINES
OF GIVING
LA SALUMERIA
BUCHAREST 100%
ITALIANO FOCACCIA VINI
APPETTATI MERCATO
PRODOTTI ITALIANI
MUSAMA GROASA
ROPLAST roplast.org
PREMIUM ROPLAST
www.roplast.org
DRIVE POINT
GTT
Sistem de Colectare Selectivă
SCS
EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA
MENOPAUZEN Formulă
premium 15 extracte intense
DOCTOR ZAMBET
Decentralized

39
39

40
41
42
43
43
43

44
46

SOPRA NEPTUN

46

SOPRA SATURN

47

LEXI.RO
Coloralia

47
51

RELU PRODCOM
AMBALAJE DIN CARTON
ONDULAT
MEN10
NEO MOBILITY
Belle CONCEPT

51

Nelu Vasilica Gavrila
NEORTIC MOTORS SRL
SMART PLAYGROUND
S.R.L.
DIETMED - PRODUTOS
NECTARVITAE
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA
EME ABUNDENT SRL
ememag
ANDREI RĂDULESCU
DentNow Permite-ţi să
zâmbeşti!
AVICOD S.A.
SZÉKELY CSÜRKE
IOAN-LIVIU BACIU
GAFFINO
CORTEVA AGRISCIENCE
LASER SPYNECO
LLC

378

pag.

51
52
52
53

53
54
55
55
56
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

56
57

M 2022 03011
M 2022 03021

58
59
60

M 2022 03041
M 2022 03050
M 2022 03053

61
62
63
64

M 2022 03062
M 2022 03067
M 2022 03078
M 2022 03088

65

M 2022 03096

66
67
68

M 2022 03105
M 2022 03126
M 2022 03139

69
70

M 2022 03148
M 2022 03157

71

M 2022 03181

72

M 2022 03208

73
74
75

M 2022 03222
M 2022 03242
M 2022 03259

76

M 2022 03268

77

M 2022 03278

78

M 2022 03298

79
80
81

M 2022 03328
M 2022 03331
M 2022 03337

82
83
84
85

M 2022 03347
M 2022 03370
M 2022 03375
M 2022 03384

86

M 2022 03399

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE
S.R.L.
28/04/2022 SC MINIMALIST STORE SRL
29/04/2022 PIETE SI TARGURI
CRAIOVA SRL
29/04/2022 ION BĂDEȚ
13/05/2022 FNF PROFESIONAL S.R.L.
29/04/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.
30/04/2022 NICOLAE FRECUȘ
02/05/2022 ANTIBIOTICE SA
02/05/2022 SC ARCADIA COM SRL
03/05/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.
03/05/2022 VASILE ARCANU
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
09/05/2022

09/05/2022
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022

NOVOLINE PHARM SRL
SC CRAMA CEPTURA SRL
GLOBAL EYE
INVESTMENTS SRL.
DRAGOȘ STANCA
AGREMENT LOGISTICS
SRL
MMM NANA NATICRIS
S.R.L.
ONE UNITED PROPERTIES
S.A.
IVANA FLORENTINA
QUALITY ENGINEERING
AND INSPECTION
SERVICES SRL
LABORATORIOS NORMON,
S.A.
SC FORTICO SECURITY
SRL
BOTTLE BRANDS SRL
UNBOX MANAGEMENT
SOLUTIONS SRL
Consiliul Județean Olt
IONUȚ BEJINARIU
LIGA PROFESIONISTA DE
FOTBAL
T&Y DRINKS SRL
SILKWEB S.A.
MAIMAICREDIT I.F.N. SA
DIAMOND DIGITAL DENT
SRL
379

Denumire marcă
(540)
SPLKI
revose
PIATA CHIRIAC - AUTENTIC
ROMANESC
hello dely!
DCNoi OnlineShop
one HERASTRAU CITY

pag.
56
56
57
58
58
62

63
NEPTUN CRAMA
64
DUO CALM
ARCAD your journey's partner 64
68
one PĂDUREA BĂNEASA
GIURGIUVEANUL cotidian
independent
milibiotic
M MŌTIV
SHOE BOUDOIR

70

the HOMEPAGE
BICICLETE CARAIMAN

72
73

Nice Cream Doar dragoste
adăugată
one

73

CAROL FASHION
QEIS QUALITY
ENGINEERING AND
INSPECTION SERVICES
LIDENT

76
76

FORTICO SECURITY

77

PRACTIC pentru băuturile de
casă Băutură spirtoasă
UB UNBOX MANAGEMENT
SOLUTIONS
Olt EXPO
JHaps Records
SUPERLIGA

78

TY-TEA&COFFEE
gofunnel.ro
MAI MAI Credit
Diamond Digital Dent X-Ray
Diagnostic

81
82
82
84

70
70
71

75

77

78
79
79
80
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Nr. crt.
87
88
89
90

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2022 03427 16/05/2022
M 2022 03446 17/05/2022
M 2022 03455 23/05/2022
M 2022 03457 18/05/2022

91

M 2022 03463

92
93
94

M 2022 03476
M 2022 03480
M 2022 03494

95

M 2022 03514

96
97

M 2022 03527
M 2022 03543

98

M 2022 03547

99

M 2022 03569

100

M 2022 03573

101

M 2022 03799

102

M 2022 03810

103
104

M 2022 03851
M 2022 03862

105

M 2022 03925

106
107
108

M 2022 03927
M 2022 03936
M 2022 03937

109
110

M 2022 03945
M 2022 03948

111
112
113
114

M 2022 03949
M 2022 03952
M 2022 03958
M 2022 03959

18/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022

22/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
02/06/2022
02/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
22/06/2022
06/06/2022

06/06/2022
29/06/2022
07/06/2022
07/06/2022

Titular
(732)
KT & G CORPORATION
PROFI ROM FOOD S.R.L.
MUNTENIA FILMS SRL
ANCA MIHAELA
NICULESCU
OANA-CRISTINA
OBOROCEANU
LOGOBRAIN TRAINING
S.R.L.
NORDIC GREEN GOLD SRL
ATLANTIC MOBILE SRL
ECOSOFT INVESTMENT
SRL
SC TERAPIA SA

Denumire marcă
(540)
ESSE GOLDEN LEAF
VELLA
Muntenia Films
PSIHO-DIETA METODĂ
CREATĂ DE ANCA
Alungulesei
DERCASA

85
85
85
86

86

LogoBrain Training

94

JANDRĂ
Lito
CAIDO

94
94
96

PA DURERE, PADUDEN
DUO !
HERBAGETICA
Extracte Standardizate
HERBAGETICA Aspirina
CARDIOPRIM
FABRICA DE BOBA SRL
SHEEPZ STUDIOS
DKD INFINITI GROUP S.R.L. INFINITI SERVICII
FUNERARE
ARCSIM CONSTRUCT SRL ARCSIM construcții amenajări
finisaje
ASOCIATIA CLUBUL
SZÉKELYFÖLDI RÖNKHÚZÓ
SPORTIV KRIGEL
BAJNOKSÁG
TOTALMED SRL
TOTALMED APARATURA
MEDICALA
STAIMS COM SRL
MOUNTAIN APARTMENTS
SUPERSKI
SISTEME HIDRAULICE SRL SISTEME HIDRAULICE H
MUNTENIA ESTIVAL 2002
PAM Beach Resort
SA
SOLO CAFFE AUTOMATE
ONE
SRL
ABILITY TRADE SRL
Frenesia
CARMEN-MARIA RACOLŢA Carmen de la Salciua
SOCIETATEA KARDINAL
AL GUSTO
DIGITAL S.R.L.
ENTERTAINMENT
TRICKSHOT
BUSINESS DEVELOPMENT
(EBD) SRL
WE EAT S.R.L.
Ave Forchetta
LUDMILA TURCAN
Trips2Go
BEAUTY PET SHOP SRL
fericire de la cap la coadă
WOW LUXURY FASHION
MAGMATIK THE
PROFOUND SIDE OF
LUXURY
380

pag.

96
98

99
99
100
102
103
104
104
105
106
106
108
109
109

110
111
111
112
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

115

M 2022 03968

116
117

M 2022 03980
M 2022 03988

118

M 2022 03989

119

M 2022 03995

120

M 2022 04004

121

M 2022 04005

122
123

M 2022 04013
M 2022 04014

124
125
126
127
128

M 2022 04020
M 2022 04025
M 2022 04026
M 2022 04029
M 2022 04038

129
130

M 2022 04039
M 2022 04049

131
132
133
134
135

M 2022 04050
M 2022 04055
M 2022 04056
M 2022 04079
M 2022 04080

136
137
138
139

M 2022 04081
M 2022 04083
M 2022 04084
M 2022 04087

140
141

M 2022 04094
M 2022 04095

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
07/06/2022 RĂZVAN-GEORGE
MĂRĂCINE
07/06/2022 HULDRA BOHO FOREST
S.R.L.
07/06/2022 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA
TURISMULUI DIN ORADEA
SI REGIUNE (APTOR)
07/06/2022 S.C. ARCADIA HOSPITAL
S.R.L.
08/06/2022 SC MY HOTEL
APARTMENTS SRL
08/06/2022 CORNELIA MOȘ
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
15/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022

09/06/2022
09/06/2022

09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
11/06/2022
12/06/2022
14/06/2022

14/06/2022
14/06/2022

QUANTUM PREMIUM
MODULES GROUP S.R.L
FUNDATIA LUMINA
INSTITUTII DE INVATAMANT
GABRIEL VOIC
SIERABELLA JEWELRY
S.R.L.
TIP TOP CLUB SRL
ADRIAN MARIUS GAITAN
EMIL ROȘCA
ALIN - FLORIN CORBU
CLAUDIU - EDUARD
CHIRIȚOIU
RARES-VIRGIL MICACIU
HOLLAND UNIÓ
KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
SC PROCESS
ENGINEERING SRL
BEST BUSINESS G I SRL
VASILE OLARU
SMARTY RIDE TECH SRL
SMARTY RIDE TECH SRL
STEFY GROUP AC
FUNERARE S.R.L.
ANDREI STEFAN
LUCIAN-VLAD NICOLESCU
QUANTUM PREMIUM
MODULES GROUP S.R.L

HEMLOX HOME SRL
VASCAR SA
381

Denumire marcă
(540)
TAKE NOTES

pag.
113

BOHO

114

CO

115

ARCADIA SPITAL VIRTUAL

115

My Hotel Apartments

116

Călătorim prin vremuri vechi și 116
noi
QUANTUM OXYGO GREEN 116
117
FUNDAŢIA LUMINA
INSTITUŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
118
Ziua Naţională a Ciorbei
118
SIEBEL SINCE 1912
TIP TOP DANCE
HORA
STORIES OF OUD
Raven

119
119
119
120

BLACK AUTO SERVICE
CLUJ-NAPOCA
Fincsi

121

GEOKLAST

122

Berghaus Bucovina
OTcrypto
Trotinescu
S smarty
ŞTEFĂNESCU FUNERARE

122
123
124
124
125

Sun Gym
SYNCROMED
EXPO 2022 QUANTUM
MODULES PREMIUM
MODULAR BUILDING
SYSTEM
Hemlox
VASCAR

125
126
130

121

131
132
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Nr. crt.

146
147

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2022 04096 14/06/2022
14/06/2022
M 2022 04097
M 2022 04098 14/06/2022
14/06/2022
M 2022 04099
14/06/2022
M 2022 04101
M 2022 04110 14/06/2022

148
149
150

M 2022 04112
M 2022 04113
M 2022 04114

151
152

M 2022 04116
M 2022 04117

153
154

M 2022 04118
M 2022 04119

142
143
144
145

155
156
157
158
159
160
161
162

M 2022 04120
M 2022 04126
M 2022 04127
M 2022 04128
M 2022 04129
M 2022 04130
M 2022 04136
M 2022 04137

163

M 2022 04143

164
165
166

M 2022 04149
M 2022 04150
M 2022 04157

167

M 2022 04158

168
169
170

M 2022 04160
M 2022 04161
M 2022 04164

14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022

Titular
(732)
LUXADENT CLINIC SRL
GOOD LIFE CENTER S.R.L
MILEVI SERVICII S.R.L
S.C. ARK ONE SECURITY
SERVICE S.R.L.
CRISTIAN BURDUJAN
SĂNĂTATEA CONȘTIINȚEI
SRL
LEE KEE FOOD IMPEX
S.R.L
LIANGHUI STYLE S.R.L
VICTOR CEPOI
CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA
LIGIA FRĂŢILĂ
RAREŞ-IONUŢ NEAMU

14/06/2022

GSD SOFTWARE &
TECHNOLOGY SRL

14/06/2022

BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.
THINK LAB SRL
IRINA KOCIUBINSCAIA
GLOBAL RECORDS SRL
JT INTERNATIONAL SA
ADRIAN BORȘ
IRINA KOCIUBINSCAIA
CITYDIGITAL MEDIA SRL
TROPICANA PRODUCTS
INC.
MULTI DENT S.R.L.

14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
15/06/2022
02/12/2016
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022

MULTI DENT S.R.L.
AUTOMATICO REPAIR
SOLUTIONS S.R.L.

15/06/2022
15/06/2022

D6 CENTRU
DERMATOLOGIC SRL
SC ASTON COM SA

15/06/2022
15/06/2022

CARETTA SRL
CCP.RO BUCHAREST S.A.

382

Denumire marcă
(540)
LUXADENT clinic
ACADEMIA RENASTERII
FEMININE
ARTIZANALIA
ARK ONE SECURITY
SERVICE
GRAVITY PARK Jump
Around!
F.E.M.E.I.A. Fitness Energie
Motivație Evoluție Identitate
Armonie
LEE KEE CHINESE FOOD

pag.
135
136
136
137
139
140

141

Casa Style
Global Store
AVANTAJ SoftPOS

141
142
143

NIKO PALACE
de la Neamu Patiserie de
casă din Deta, România
Global Solutions for
Development - GSD Group
Building tech and innovation
for the benefit of people

144
144
145

146
146
#foodofbucharest
147
FOX
YAYLISTS More than Playlists 147
147
SOBRANIE LUMIA
148
atentica
148
SPACE
148
DRnews
151
Tropicana
ID ESTETICĂ DENTARĂ
HIGH END
ID ORTODONȚIE HIGH END
AUTOMATICO
TRANSMISSION REPAIR
SOLUTIONS
D6

152

ASTON COM precizia
execuţiei
PENTRU TREI GENERAȚII

155

152
153

153

156
169
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

171
172

M 2022 04165
M 2022 04166

173
174

M 2022 04169
M 2022 04172

175

M 2022 04173

176
177
178
179
180
181

M 2022 04174
M 2022 04175
M 2022 04181
M 2022 04187
M 2022 04188
M 2022 04189

182
183
184

M 2022 04190
M 2022 04191
M 2022 04192

185

M 2022 04193

186

M 2022 04194

187
188

M 2022 04197
M 2022 04201

189
190
191
192

M 2022 04203
M 2022 04208
M 2022 04209
M 2022 04214

193

M 2022 04215

194

M 2022 04216

195

M 2022 04218

196
197
198
199
200
201

M 2022 04220
M 2022 04221
M 2022 04222
M 2022 04223
M 2022 04226
M 2022 04228

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
22/06/2022 DRAGOS - IOAN BERCEA
15/06/2022

LIFE CARE CORP S.R.L.

15/06/2022

INTERNET GROUP D.O.O.
BEOGRAD
MARCHESA INVEST SA
BVB SECURITY SOLUTIONS
SRL
PHILADEELPHIA TRADING
SRL
UCASY HOME S.R.L.
COSMINA KOVACS
I,V & P INSTALATII SRL
ROBERTO CAPECI
AZTECA OCULT MEDIA SRL
CLAUDIU DANIEL BADELE

15/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
17/06/2022

17/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
19/06/2022
20/06/2022

Denumire marcă
pag.
(540)
DULCE LA BORCAN CHEF 169
DRAGOȘ BERCEA
170
LifeCare KRAUTER Magic
Roll Instant Effect Natural
relief for joints, muscles & skin
BIO organic ingredients
170
TESLA
171
ADORADA
BVB SECURITY SOLUTIONS 171
TEKO Rubber Bands

UCASY HOMES
KAYA by Cosmina Kovacs
Termix
BLOOBAG
AZTECA
NYPD New York Pizza
Delivery România
AZTECA OCULT MEDIA SRL AZTECA
AZTECA OCULT MEDIA SRL AZTECA
VASILE ANDREI
Sun coin
CEAUSESCU
FUNDATIA UN COPIL, O
UCOS
SPERANTA
VASILE ANDREI
Sun Energy
CEAUSESCU
IZI ELECTRONICS SRL
VIZION security
ALEXANDRU-FLORENTIN
SUMMER DVG
DONE
S.W.S. INTERNATIONAL SRL SWS International
ECO START CEREALS
MA
SAFIR
Familia Safir din 1945 Felul
de a fi bun. De 7 decenii, 4
generații
GEORGIANA TESCU
Skinovation
SPLENDID DEVELOPMENT Contrack
SRL
FERROBETON ROMANIA
FERROBETON
SRL
BERS NOVA S.R.L.
VULTURAR BERE DE
ORADEA MARE
TITLURI QUALITY SRL
TRANCAN
AVEM PIZZERIE SRL
PIZZA DRĂGUȘ
DĂSCĂLESCU & CO
DĂSCĂLESCU & CO SPRL
ALEXANDRU RADUCANU
RA
SĂLĂGEAN ALIN
AWA AGENCY
383

172
172
173
173
177
177
178
178
179
179
180
186
186
188
188
189
189

191
192
193
193
194
195
197
198
198
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Nr. crt.

209

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2022 04229 20/06/2022
M 2022 04230 20/06/2022
M 2022 04232 20/06/2022
M 2022 04235 20/06/2022
20/06/2022
M 2022 04238
M 2022 04239 20/06/2022
M 2022 04240 20/06/2022
M 2022 04241 20/06/2022

210

M 2022 04242

202
203
204
205
206
207
208

211

M 2022 04243

212

M 2022 04244

213

M 2022 04245

214

20/06/2022

CASTEL VINUM S.R.L.

20/06/2022

CASTEL VINUM S.R.L.

20/06/2022

ASOCIATIA ASISTENTEI
RUTIERE DIN ROMANIA (ACAR ROMANIA)
CASTEL VINUM S.R.L.
DIAMANT 1682 SCB VILLA
VINEA
CASTEL VINUM S.R.L.
ROSE CELEST 1682 SCB
VILLA VINEA EXCELLENCE
OF TARNAVE
CASTEL VINUM S.R.L.
RUBIN 1682 SCB VILLA
VINEA
CASTEL VINUM S.R.L.
SMARALD 1682 SCB VILLA
VINEA
COSMIN CONSTANTIN
Constantin Capital
COMSA
COSMIN CONSTANTIN
RoAntreprenor
COMSA
SASOR BRAND SRL
SASOR
SC MEDIA GENIUS SRL
GHERLA INFO TOT CE
MIȘCĂ ÎN ORAȘ
MEDILOGIC CHEMICAL
SWIMBOBO
CENTER SRL
CREATIVE LIGHTNING
GBC GROUP Designing the
S.R.L.
Future
QUANTUM RENTA PLUS
ADAS
S.R.L.
THE E-LEARNING
docentix
COMPANY SA
PANEMAR MORARIT ȘI
PANIFICATIE SRL

20/06/2022

M 2022 04246

215

M 2022 04247

216

M 2022 04248

217

M 2022 04249

218

M 2022 04250

219

M 2022 04252

220
221

M 2022 04253
M 2022 04257

222

M 2022 04258

223

M 2022 04259

224

M 2022 04260

225

M 2022 04263

226

M 2022 04264

227

20/06/2022

Titular
(732)
BADETOIU DANIELA
BADETOIU DANIELA
LABUTE FERICITE SPA SRL
KIKLAB SOLUTIONS SRL
BLACKBULL COM RO
BUSINESS SRL
CASIMA SERV SRL
SC TRIAMED SRL
ASOCIATIA ASISTENTEI
RUTIERE DIN ROMANIA (ACAR ROMANIA)
COMUNITATEA
EMAGICIENILOR SRL
CASTEL VINUM S.R.L.

M 2022 04268

20/06/2022
20/06/2022

20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022

384

Denumire marcă
(540)
BRUZZI
IAURT LEGENDAR
Lăbuțe Fericite
medatlas
BlackBull Com Ro

pag.
198
199
199
200
201

MENSHOP
TRIAMED
A-CAR

210
211
211

E magicienii Magicieni Online 211
ARGILLA 1682 SCB VILLA
VINEA
CONTESSA 1682 SCB VILLA
VINEA
CUVEE CELEST 1682 SCB
VILLA VINEA EXCELLENCE
OF TARNAVE
ACAR

212
213
213

214

214
215

215
216
216
216
217
217
217
217
218
219
219
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228
229
230
231
232

M 2022 04269
M 2022 04270
M 2022 04272
M 2022 04276
M 2022 04277

233

M 2022 04279

234

M 2022 04280

235
236

M 2022 04281
M 2022 04284

237

M 2022 04285

238
239

M 2022 04286
M 2022 04292

240

M 2022 04293

241

M 2022 04294

242

M 2022 04295

243
244
245
246

M 2022 04297
M 2022 04298
M 2022 04299
M 2022 04301

247
248
249

M 2022 04302
M 2022 04304
M 2022 04305

250
251
252

M 2022 04306
M 2022 04307
M 2022 04308

253

M 2022 04310

254

M 2022 04311

255

M 2022 04312

256

M 2022 04313

257

M 2022 04314

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
21/06/2022 PANEMAR MORARIT SI
PANIFICATIE
21/06/2022 INSPRESSO SRL
21/06/2022 IT HIT S.R.L.
21/06/2022 RADICAL IT SRL
21/06/2022 ASOCIAȚIA CLUBUL
SPORTIV SPORT STAR
BUZĂU
21/06/2022 SOMPRODUCT SRL
21/06/2022 ANDREEA GABRIELA
BARBU
21/06/2022 CULT MARKET RESEARCH
SRL
21/06/2022 ALKALOID AD SKOPJE
21/06/2022 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL
21/06/2022 KARTELL FORNO GROUP
SRL
22/06/2022 BIBORTENI AQUA SRL
22/06/2022 EMA-DENIS JERPELEA
COSENZA DANIEL
22/06/2022 LEV MEDICAL SYSTEM
S.R.L.
22/06/2022 ELITE BUSINESS FINANCE
SOLUTIONS SRL
22/06/2022 MEDLINE MEDICAL
SUPPLIES SRL
22/06/2022 ITV STUDIOS LIMITED
22/06/2022 DENT ESTET CLINIC S.A.
22/06/2022 ȘTEFĂNIȚĂ BĂCNEANU
22/06/2022 PUIU GHEORGHE
VASILESCU
22/06/2022 EVO INF SRL
22/06/2022 ANTRANIG-MIHAIL MARIN
22/06/2022 FLORIN CAROLI
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022

SC DELTA STUDIO SRL
MOLLO VERONICA
CETĂȚEANU CRISTIAN
CETĂȚEANU FLORIN
TOP DESIGN
INTERNATIONAL SRL
KESUS ILAN
SĂRSĂILĂ
PREZENTATORUL SRL
INNER DESIGN CENTER
SRL
385

Denumire marcă
(540)
panemar

pag.
220

FREE PLUMB EMAIL
wikiSmarts
RADICAL IT
A.C.S. SPORT STAR BUZĂU

221
222
222
223

BATHZONE
Boboc

225
226

C cultio

227

FOKLEROS
BRASSO RESIDENCE by
Prime Kapital
KRUSTA

227
227

Biborțeni Aqua
OLIMPO CASA

230
230

LONGEVITY #estetica vieţii

232

ELITE FINANCE

232

BUZZ MAGIC

233

MÂNCARE PE CARE
OrthoDigital DE Team
ALUSTEEL
RIDE& RIDE

233
235
235
236

EVO
CONFIDENT by Antranig
AUTOTERRA PRO CENTER
199
Keramyth-SMART LUXURY
Megafit

236
240
240

TOP DESIGN
INTERNATIONAL
EXODUS E EXODUS
IMPORTED VODKA
SARSAILĂ SARSAILĂ
SARSAILĂ
FOUR DESIGN STUDIO

242

229

241
242
242

243
243
245
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258

M 2022 04315

259
260
261
262
263

M 2022 04316
M 2022 04317
M 2022 04318
M 2022 04321
M 2022 04323

264

M 2022 04324

265
266
267

M 2022 04325
M 2022 04326
M 2022 04329

268

M 2022 04330

269

M 2022 04332

270

M 2022 04333

271
272
273
274

M 2022 04334
M 2022 04335
M 2022 04337
M 2022 04338

275
276
277
278

M 2022 04339
M 2022 04342
M 2022 04343
M 2022 04344

279

M 2022 04345

280
281
282
283

M 2022 04346
M 2022 04347
M 2022 04348
M 2022 04349

284

M 2022 04352

285

M 2022 04354

286

M 2022 04355

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
22/06/2022 SĂRSĂILĂ
PREZENTATORUL SRL
22/06/2022 DIRECT IMPORT-EXPORT
SRL
22/06/2022 BIEA SECURITY SRL
22/06/2022 CORALINA CHIRIAC
22/06/2022 GHEORGHE DINCĂ
22/06/2022 ADRIAN-MIHAI GAVRILA
22/06/2022 ANDREI-MARIAN HUTANU
PAUL BURCA
22/06/2022 ANDREI-MARIAN HUTANU
PAUL BURCA
22/06/2022 LA PESTE SRL
22/06/2022 ADRIANA POPESCU
23/06/2022 TGO PIESE UTILAJE SRL
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022

23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022

23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022

MEDILOGIC CHEMICAL
CENTER SRL
RUS CONSTANTINDRAGOS
MEDILOGIC CHEMICAL
CENTER SRL
RADU UNGUREANU
EMBO LUX
ETOC ONLINE SRL
OKAY CURIER TRANSPORT
SRL
STRAUSS COFFEE B.V.
STRAUSS COFFEE B.V.
LAVOBAD IMPEX SRL

BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE SA
ANDREESCU A PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA
TURCANU FLAVIUS IOAN
AVENGER SECURITY S.R.L.
GRUPUL DE CONSULTANTA
PENTRU DEZVOLTARE
DCG SRL
LOUIS VUITTON
MALLETIER
LOUIS VUITTON
MALLETIER
MARDAR VASILICA CODRIN

386

Denumire marcă
(540)
PISIMALL

pag.
246

Naturele

247

BIEA SECURITY B
Templu pentru femei
Dorința de tradiție GeCa
Bukate
SILVERBACKS

248
248
249
250
250

CARTIERUL DIGITAL

251

THE RAVEN
bath different happybody
FDPU FURNIZORUL DE
PIESE UTILAJE
Free Swimming Baby

251
251
252

FULGER

252

Spiridusi cu pluta

253

1Up Gamers
MEVIS LINE
ETOC
OK CURIER

253
253
254
254

252

254
CAFÉ AMIGO SOLÚVEL
255
CAFÉ AMIGO SOLÚVEL
257
lavobad PROIECTARE
EXECUTIE INSTALATII
CONSTRUCTII fondat in 1993
257
LUMEA9
Din Bărăgan

258

S SOUL
AVENGER SECURITY
consolid8

258
259
260

LOUIS VUITTON

262

LV

264

FOODIE BUCĂTARUL TAU
PERSONAL

266
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287

M 2022 04356

288
289
290
291
292

M 2022 04357
M 2022 04358
M 2022 04360
M 2022 04361
M 2022 04363

293

M 2022 04365

294

M 2022 04366

295

M 2022 04368

296

M 2022 04369

297

M 2022 04372

298

M 2022 04373

299

M 2022 04374

300
301
302

M 2022 04375
M 2022 04376
M 2022 04377

303
304

M 2022 04379
M 2022 04381

305

M 2022 04383

306
307

M 2022 04390
M 2022 04394

308
309
310

M 2022 04395
M 2022 04401
M 2022 04404

311
312

M 2022 04405
M 2022 04407

313
314

M 2022 04412
M 2022 04414

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
23/06/2022 LOUIS VUITTON
MALLETIER
23/06/2022 LOUIS VUITTON
MALLETIER
23/06/2022 VALENTINA SECARĂ
23/06/2022 MARINEL SABIN STANA
23/06/2022 CAPITA SRL
24/06/2022 LLL DENTAL S.R.L.
24/06/2022 ASOCIATIA CULTURALA
DIOGENE
24/06/2022 SC SOUNDFI FREQUENCY
SRL
24/06/2022 SC SOUNDFI FREQUENCY
SRL
24/06/2022 S.C. RAM GUARD SISTEM
SRL
24/06/2022 DOI AMICI ONLINE MARKET
SRL
24/06/2022 SC SOUNDFI FREQUENCY
SRL
24/06/2022 AGD CREATIVE SHOPPING
SRL
24/06/2022 FIVE CONTINENTS GROUP
SRL
27/06/2022 LAURUL SA
24/06/2022 MEDISPROF

24/06/2022
25/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022

27/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
28/06/2022

Denumire marcă
(540)
LV

267

LV

269

ACORNS NURSERY
CLASSMEN
IKI
LLL DENTAL
TEATRUL THESPIS

271
271
271
272
272

MUZICA DE SALTEA SI NU
NUMAI
MISTER FRIDAY

272
274

RAM GUARD SISTEM PAZA 277
SI PROTECTIE
278
DoiAmici OnlineMarket
BOER FIORUL TE
CUPRINDE
Alainn

279

PLAIURILE MOLDOVEI

311

SIPs PARTY MIX
M Medisprof Cancer Center
Învingem cancerul în fiecare
zi!
GRUPA MASPEX SP. Z O.O. Spitale Colorate un proiect
TEDI T
CLUB SPORTIV MARTA
FABRICA de CAMPIONI
MOSTAVI MARJAN
MEYGU
MOSTAVI MILAD
CONCRETE&DESIGN
CDS
SOLUTIONS SRL
BOGDAN CORDUNEANU
BEEFmania
S.C. LABORATOARELE
FITODOLOR ACUT
FARES BIO VITAL S.R.L.
ARCEDA SOLUTION SRL
LIMONADERIA
SC SOLARIS PLANT SRL
BELŞUG DIN NATURĂ
SOLARIS ImunoSol Sirop
pentru imunitate Cu propolis
şi echinacea
SC SOLARIS PLANT SRL
BELŞUG DIN NATURĂ
SOLARIS TusiSol Cu miere
PROD ALCAR IMPEX SRL
haaus mobilă direct acasă
BUNEA CONSTANTINFERMA BUNEA
DORIN
GUERBET
HEVASCOL
387

pag.

283

311
311

313
313
314
316
316
316
317
317

318
319
319
324
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315
316
317
318

M 2022 04416
M 2022 04423
M 2022 04424
M 2022 04425

319

M 2022 04434

320
321
322
323

M 2022 04435
M 2022 04436
M 2022 04441
M 2022 04448

324
325
326

M 2022 04450
M 2022 04451
M 2022 04452

327
328

M 2022 04454
M 2022 04459

329
330
331
332

M 2022 04461
M 2022 04462
M 2022 04463
M 2022 04468

333

M 2022 04471

334

M 2022 04472

335
336

M 2022 04477
M 2022 04478

337
338
339
340

M 2022 04479
M 2022 04484
M 2022 04486
M 2022 04487

341
342

M 2022 04488
M 2022 04493

343
344
345
346

M 2022 04496
M 2022 04497
M 2022 04509
M 2022 04511

347

M 2022 04512

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
28/06/2022 COMPUTERLAND ROMANIA
SRL
28/06/2022 CMC FISH SRL
28/06/2022 DAN-CRISTIAN TATOIU
28/06/2022 IVATI CARUSEL SRL
28/06/2022 COMPANIA NATIONALA
UNIFARM SA
28/06/2022 TECHNOVA INVEST S.R.L.
28/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
29/06/2022

29/06/2022

ANDRA GHINEA
WE EAT S.R.L.
SC DELTA STUDIO SRL
ALEXANDRU-LAURENȚIU
GAVRILĂ
GENIUS NUTRITION SRL
VLADEX PAN GROUP SRL
A&A NOVO BIOCENTRUM
SRL
BISOI CIPRIAN-COSTIN
BIANCA-EMANUELA
NICULAI
ALMA TIM DISTRIBUTION
TRU LABEL SRL
OMV PETROM S.A.
LAGARDERE TRAVEL
RETAIL SRL
GYNIA SRL

30/06/2022

HOMING PROPERTIES

30/06/2022
30/06/2022

FIT AND SHRED SRL
HAB ANALYZER
INTELIGENTS S.R.L.
RADU IOAN BUDEANU
SC PROD VT INVEST SRL
SC CENTRUL CEX IASI SRL
IMIRACLE (SHENZHEN)
TECHNOLOGY CO., LTD.
PROMECON SRL
NEW KARDINAL MILANO
SRL
MARY-LAVINIA SAIKALY
INVESTMENT ADH INT SRL
INVESTMENT ADH INT SRL
ASOCIATIA CARTIERELOR
CAMPINITA SI MUSCEL

29/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022

30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022

388

Denumire marcă
(540)

pag.

CERF

325

MOJITO Beach
RACK CITY
MAMBO BEACH
C.N. UNIFARM S.A.

326
326
327
327

GREEN COMFORT Eficient. 329
Responsabil. Confortabil
330
GNA
330
331
DELTADESIGN
338
La Manache
CELEBRATED
PIZZARELLI PIZZA BAR

339
339
340

PRIAN Aesthetics optimized
Bia Khalifa

340
341

Gustavuros
TRU True to yourself
OMV Petrom E-Sign
Pizza LA MIA stazione

342
342
343
343

GYNIA Embrio CENTRU DE
FERTILIZARE IN VITRO
Homing Properties Building
Execelence ES RO 20 15
Creating Homes Since 2015
Fit and Shred
[ lowkey ]

344

Taclale by CANCAN
Valmi
C
ELFBAR

346
348
352
353

DACUS Templul Dacului
established by new kardinal
MILANO
NOODLZ
BeeSleepy
BeeRipped
Cumpără de lângă casă

353
354

345

345
346

355
355
355
356
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348
349

M 2022 04513
M 2022 04518

350

M 2022 04520

351

M 2022 04521

352

M 2022 04522

353

M 2022 04527

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
01/07/2022 PARTIDUL UMANIST
SOCIAL LIBERAL
01/07/2022 S.C. EVERPRO
INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L.
01/07/2022 EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION SRL
01/07/2022 EMA CONSTRUCT METAL
DESIGN SRL
01/07/2022 ROYAL SUSHI HOUSE
S.R.L.
01/07/2022 OANA AUGUSTA SAV

389

Denumire marcă
(540)

pag.

PUSL

357

ERMETIQ

358

EVERPRO

359

EmaConstruct

360

Royal sushi house

373

Marketing Talks INSTITUTUL 374
DE MARKETING

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)

(540)

M 2021 07852

01/11/2021
PROCESUALITY CONSULTING
GROUP SRL, STR.
BRANDUSELOR, NR. 90, BL. 1,
SC. C, AP. 1, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500392,
BRAȘOV, ROMANIA

New Jobs
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, asistență în afaceri,
asistență în materie de management,
consilierea managementului privind plasarea de
personal, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, gestiune administrativă
externalizată pentru companii, management
de afaceri comerciale, intermediere publicitară,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii oferite de agenții de relații cu publicul,
compilare de anunțuri publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08244

16/11/2021
MARIA -DANIELA BANU, STR.
I. L. CARAGIALE NR.4B, JUDEȚ
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

NOI MUNCIM.RO. PE
MUNCIM.RO E SIMPLU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță în marketing comercial,
consultanță privind recrutarea de personal,
consultanță privind planificarea în afaceri,

consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în domeniul achizițiilor comerciale,
consultanță privind selectarea de personal,
consultanță
în
materie
de
personal,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în marketing, servicii de consultanță în
afaceri, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță privind comerțul în barter,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
privind relațiile cu publicul, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță
în materie de angajări, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, servicii de
consultanță privind publicitatea, consultanță
în materie de management, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în gestiune de personal, consultanță
privind cercetarea în afaceri, consultanță în
domeniul recrutării de personal, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță în domeniul cercetării pieței,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță în domeniul recrutării de avocați,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, servicii de consultanță privind structura
companiilor, servicii de consultanță privind
structura firmelor, consultanță privind pregătirea
statisticilor de afaceri, consultanță pentru
probleme legate de personal, consultanță
în materie de marketing direct, consultanță
privind plasarea forței de muncă, servicii
de consultanță pentru orientare profesională,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
analiză statistică în afaceri, servicii de
analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, intermediere publicitară pentru terți,
servicii de intermediere comercială pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
servicii de intermediere în achiziții pentru
terți, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, servicii de intermediere
de contacte comerciale și economice pentru
terți, servicii de intermediere referitoare la
publicitate pentru terți, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spatii comerciale,
servicii de intermediere de contracte, pentru alte
persoane, servicii de intermediere a contractelor

393
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de cumpărare și vânzare pentru terti, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
închiriere de spațiu publicitar online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
administrare a comunităților online, publicitate,
servicii de recrutare, servicii de consultanță
în recrutare, servicii profesionale de recrutare
a personalului, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii de intermediere
de recrutare de personal, servicii de recrutare
a personalului de conducere, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare, servicii
de consultanță privind recrutarea de personal,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), servicii de recrutare pentru personal
de asistență la birou, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, consiliere în
probleme de recrutare în domeniul serviciilor
financiare, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor
și al marketingului, sservicii de recrutare a
personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă.
42. Consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, servicii de consultanță
privind calculatoarele, consultanță în materie
de design, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
consultanță pentru software, consultanță pentru
recuperarea datelor informatice, consultanță de
către experți privind tehnologia, consultanță în
materie de design web, consultanță în domeniul
programelor de calculator, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, consultanță
în domeniul analizei sistemelor informatice,
servicii de consultanță în domeniul sistemelor
informatice, consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, design vizual, design
grafic, servicii de ilustrare (design), design de
site-uri web, servicii tehnologice privind designul,
design și dezvoltare de software, programare
de software pentru publicitate online, analize
computerizate, analiza sistemelor informatice,
cercetare privind prelucrarea de date, cercetare
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare în

domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
actualizarea paginilor web pentru terți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08269

17/11/2021
SILVANITY, SAT SANTION,
COMUNA BORS NR. 343B,
JUDET BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

MARKET TOOLS
WWW.MTOOLS.RO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.05; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Echipament(masini)
pentru
agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit.
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(210)
(151)
(732)

(540)

aparate de prajit painea/ prajitoare de paine,
filtre de cafea electrice, masini de cafea
electrice, ustensile pentru gatit electrice, plite
electrice, aparate pentru deshidratat alimente
electrice, hote de extractie pentru bucatarii, fiare
de calcat cu abur, ventilatoare, uscatoare de
par, cuptoare cu aer cald, aparate de gatit
multifunctionale, radiatoare electrice, prajitoare,
aparate de prajire/ plite pentru fript, incalzitoare
de apa, fiare de călcat electrice.
35. Servicii de comert online cu ridicata si cu
amanuntul pentru produsele electrocasnice

M 2021 08349

20/11/2021
LAURA PALOS, DRUMUL
AGATULUI NR. 34, VILA 12,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013907,
ROMANIA

SHAORMERIA PALLADY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2022 02194

29/03/2022
SC CRISS LEADER ONLINE SRL,
STR. INTRAREA CIRESULUI 7A,
JUD. ILFOV, DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M 2022 02527

08/04/2022
VASILE CIPRIAN DOBRICA
SPIRIAC, BULEVARD DACIA NR.
33, BLOC DC3, ETAJ 1, AP.2, JUD.
IAȘI, IAȘI, 700426, IAȘI, ROMANIA

SOKANY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mixere de bucătărie, electrice, storcătoare
electrice pentru fructe, aspiratoare electrice,
mașini tocătoare, mixere, electrice, pentru uz
casnic, mașini de tăiat painea, rașnite de cafea,
prese de fructe, electrice pentru uz casnic,
mașini de călcat, aparate pentru bucătărie
electrice, aparate de tocat pentru bucătărie
electrice, mașini de frpmântare, cuțite electrice,
mașini de tocat carne.
8. Ondulator electric de păr, aparate de ras,
aparate pentru îndepărtarea scamelor de pe
țesături (instrumente manuale), aparate de
epilat, electrice si neelectrice, placi de par,
taietoare de fructe, masini de impletit parul
electrice, cutite, aparate de ras electrice si
neelectrice, truse de barbierit.
11. Fierbătoare electrice, cuptoare electrice,
filtre de cafea electrice, prăjitoare de pâine
electrice, ibrice de ceai (electrice), friteuze
electrice uscător electric portabil, cu aer
cald, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
aparate de racire a aerului, uscatoare cu
aer, friteuze cu aer,

Kapia.RO
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 05.09.23
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#7bd800), alb (HEX #ffffff), roșu
(HEX #d60e0f, HEX #980009, HEX
#750101), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Conserve de legume, conserve cu legume,
legume procesate, dulcețuri, legume decojite,
mâncăruri gătite și congelate constând în
principal din legume, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, legume congelate, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
murături mixte, conserve și murături.
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Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.

1
2
3
4
5
6

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
01/11/2021 PROCESUALITY
M 2021 07852
CONSULTING GROUP SRL
16/11/2021 MARIA -DANIELA BANU
M 2021 08244
17/11/2021 SILVANITY
M 2021 08269
M 2021 08349 20/11/2021 LAURA PALOS
29/03/2022 SC CRISS LEADER ONLINE
M 2022 02194
SRL
08/04/2022 VASILE CIPRIAN DOBRICA
M 2022 02527
SPIRIAC

399

Denumire marcă
(540)
New Jobs

pag.
393

NOI MUNCIM.RO. PE
MUNCIM.RO E SIMPLU
MARKET TOOLS
WWW.MTOOLS.RO
SHAORMERIA PALLADY
SOKANY

393

Kapia.RO

395

394
395
395

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 2013 06091

(111)185316

29/08/2013
FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ,
ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 281,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030303,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

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

(210)
(151)
(732)

(540)

Laborator de senologie şi
sănătatea femeii-V. Babeş

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.

M 2014 08372

(111)185203

13/12/2014
SC STRATEG CONSULTING SRL,
STR. JUPITER NR. 1, AP. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400492, ROMANIA

───────

(111)185134

(210)
(151)
(732)

M 2014 01775

(740)

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

13/03/2014
PUFU VLAD MIRCEA, B-DUL
UNIRII BL. 16 I, ET. 1, AP. 4,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Romana G.
Urmanczy COUTURE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Ţesături.
25. Îmbrăcăminte.
───────

mymedikTV.
Sanatatea, S.O.S.!
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.15;
29.01.04
Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis
403
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 04386

(111)185231

30/06/2015
THE NORTH FACE APPAREL
CORP, 3411 SILVERSIDE ROAD,
WILMINGTON, 19810, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
───────

DRYVENT

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 26.01.16;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 00072

(540)

M 2017 00526

(111)185216

30/01/2017
SC ANTICARIAT NUMARUL 1
SRL, STR. MARGELELOR NR.
128-132, BL. N30, SC. 1, AP. 12,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, BU,
ROMANIA

(111)185368

08/01/2016
S.C. EGO LINE 3D S.R.L.,
STR. SILVESTRU, NR. 40,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

SUPER-HRANA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipament de

ANTICARIAT & ANTICHITĂŢI
UNU BUCUREŞTI 2008
(531)

Clasificare Viena: 24.03.01; 24.03.19;
26.01.17; 27.07.17; 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
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papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 01484

la acestea, creare, dezvoltare, instalare,
mentenanţă, design, actualizare de programe
software pentru computere, site-uri web şi
aplicaţii în domeniul educaţiei.
───────

(210)
(151)
(732)

(111)185196

07/03/2017
ESM MULTIMEDIA GROUP SRL,
ALEEA TUDOR NECULAI, NR. 135,
BL. 1014, P, AP. 4, JUD. IAŞI, IAŞI,
700750, IA, ROMANIA

(740)

M 2017 02017

(111)185127

24/03/2017
SC PADERTEG SRL , STR.
SADULUI NR. 401, JUD. SIBIU,
SADU, SIBIU, ROMANIA

APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)

BERE SADU
(531)

ESM MULTIMEDIA GROUP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.25; 27.01.12;
26.01.16
(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
instruire,
organizarea
şi
conducerea
de
evenimente,
seminarii,
conferinte, congrese şi orice alt tip de întâlniri
în domeniul educaţiei, servicii oferite de o
editură: editare cărţi, reviste, broşuri, publicare
de cărţi, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicarea electronică on-line a
cărţilor, manualelor şi periodicelor, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare

Clasificare Viena: 05.07.02; 27.05.02;
27.05.21; 25.01.19; 29.01.14
(591) Culori revendicate: alb, galben,
portocaliu, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere şi produse de bere, Bere, Bere blondă,
Bere brună, Bere de grâu, Bere fără alcool, Bere
neagră [cu malţ prăjit], Bere cu aromă de cafea,
Bere cu conţinut caloric scăzut, Bere (Must
de-), Bere amestecată cu băuturi nealcoolice
[shandy], Bere neagră englezească [porter],
Bere îmbogăţită cu minerale, Beri aromatizate,
Beri artizanale, Băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, Băuturi pe bază de bere, Coctailuri pe
bază de bere, IPA (bere blondă indiană), Kvass
[băutură nealcoolică], Malţ (Bere din-), Malţ
(Must de-), Vin de orz [bere], Băuturi nealcoolice,
Băuturi carbogazoase aromatizate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, Servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, Servicii de
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vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
Organizare de târguri comerciale, Servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale.
40. Fabricarea berii, Servicii de fabricare de
bere.
43. Baruri, Furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă, Furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi, Furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, Furnizare
de alimente şi băuturi ]n bistrouri, Furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, Furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
Servicii de baruri care servesc bere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 03653
(111)185197
30/05/2017
LOREDANA-MIHAELA RUSU,
STR. EGALITĂŢII NR. 14, BL. 841,
SC. A, ET. 4, AP. 16, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700690, IAȘI, ROMANIA

servicii de prelucrare a datelor, elaborare de
rapoarte specializate pe baza datelor furnizate
de către clienţi, servicii de informaţii, de
consiliere şi consultanţă privind serviciile mai
sus.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

CUBIC-VILLAGE.RO
(531)

M 2017 04601

(111)184982

13/07/2017
GASTRO&ARTFOOD SRL,
STR. PRINCIPAL NR. 20, JUD.
TELEORMAN, COM. PUTINEIU,
ROMANIA

GASTRO & ART FOOD

Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.12;
27.05.01; 07.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
design - creaţie şi grafică, design de software,
crearea, proiectarea şi mentenanţă de site-uri
web, aplicaţii software, baze de date, crearea,
proiectarea şi mentenanţa de aplicaţii mobile,
crearea şi dezvoltare de materiale publicitare
digitale pentru
promovarea de produse şi de servicii, găzduirea
de site-uri web, dezvoltare de tehnologii de
difuzare care permit utilizatorilor să transmită
date, conţinut audio şi video pe internet,
gestionare şi dezvoltare de conţinut web, servicii
în domeniul motoarelor de căutare pe internet,

(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
02.09.12; 09.07.19; 27.03.02; 27.05.01;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

406

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 05197
(111)185149
09/08/2017
SC GLOBAL RECORDS SRL,
STR. CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, COSTINEȘTI,
JUDEŢUL CONSTANŢA, SCHITU,
907091, CONSTANȚA, ROMANIA

Next Influencer

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185349
15/03/2018
CALIN-RADU OANCEA, STR.
SALCIILOR NR. 13, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
M 2018 01736

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(111)185195

(210)
(151)
(732)

M 2017 05598

(740)

ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

30/08/2017
SC COMPLET ELECTROSERV
SA, ŞOSEAUA BUCUREŞTI NORD
NR. 10, VOLUNTARI, ROMANIA

CASA VIKINGILOR
locul unde se mananca mult
si bine
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 09.01.10;
02.01.11; 02.01.23; 11.01.02
(591) Culori revendicate: galben, crem, gri,
roşu, maro
(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).

(540)

VORTEX

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de aer condiţionat şi accesoriile
acestuia.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 02619
(111)184981
19/04/2018
WOW CAFFE SRL, B-DUL
SOCOLA NR. 39, SPAȚIUL
COMERCIAL C1, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185306
23/04/2018
DIEMER SRL, STR. LEMNARILOR
NR. 14, AP. 23, JUDEȚUL
HARGHITA, ODORHEIUSECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA
M 2018 02707

(540)

signature ORGANIC
AND SAFE COSMETICS
WOW CAFFE

(531)

Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Echipament de încălzire, răcire și tratare de
alimente și băuturi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata și servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comenzi online.

Clasificare Viena: 24.09.05; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate: gri (Pantone Cool
Gray 9 C), verde (Pantone 7490 C),
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
40. Tratament de materiale.

───────

───────

(531)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 02765

(111)185198

25/04/2018
ANIMAL CENTER SRL, BD.
LACUL TEI NR. 109, BL. 13A,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020377, ROMANIA

şi dezvoltare hardware şi software, crearea si
dezvoltarea programelor de calculator, crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri
web, motoare de căutare pe internet, site-uri de
socializare şi aplicaţii web.
───────

(111)185152
06/07/2018
MGM STAR CONSTRUCT SRL,
STR. PANCOTA NR. 7, BL. 13, SC.
1, AP. 19, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2018 04461

(740)

SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET. 2, AP.
6, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

PRIN JUNGLA URBANĂ
(540)
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, gri,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie, produse
din hârtie şi carton imprimat, fotografii, publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice), cărţi, jurnale, materiale tipărite
adiacente, manuale, material didactic sau pentru
învăţământ (cu exceptia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, articole de birou,
materiale publicitare tipărite.
38. Servicii de telecomunicaţii, în special servicii
în domeniul radiodifuziunii şi al emisiunilor
de televiziune, inclusiv al celor transmise prin
cablu, difuzarea şi transmiterea de programe
de radio si televiziune, servicii în domeniul
emisiunilor televizate şi al transmiterii şi difuzării
programelor radio, servicii de codificare şi
transmitere a datelor, servicii de transmitere a
emisiunilor de televiziune prin fibre optice, prin
cablu şi prin satelit, servicii de telecomunicaţii
prin satelit şi direct, servicii de telecomunicaţii
interactive, servicii de difuzare a emisiunilor de
televiziune pe bază de abonament, servicii de
transmitere a datelor pe bază de abonament,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiu virtual, respectiv
pe internet (internet chatrooms).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare

mGm
(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.01
(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de

instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 04496

(111)185005

09/07/2018
FILOSOF EL CONSULT SRL, STR.
GĂRII DE NORD NR. 6-8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(111)184971
07/08/2018
ANDREI COSTEL, STR.
GAROFIŢEI NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV,ROMANIA
GELU BODRUG, STR. CAISULUI
NR. 9, JUDEŢUL ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA
IONUT-CLAUDIU BUHA, STR.
DOINELOR NR. 82B, AP. 3, JUD.
ILFOV, SAT FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA
MARIUS CHINA, ŞOS. VITAN
BÂRZEŞTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
NICOLETA AURELIA POPESCU,
STR. URANUS NR. 40B-C, BL. 1,
ET. 1, AP. 13, JUD. ILFOV, SAT
VIRTEJU, ILFOV, ROMANIA
MARIUS SOFRON, BD. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 47, BL.
J40, SC. 1, AP. 15, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2018 05153

OLD BLACKS ROCK & MORE
(511)

Beautyfood
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01
(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2018 05154

(111)184972

07/08/2018
ANDREI COSTEL, STR.
GAROFIŢEI NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV,ROMANIA
GELU BODRUG, STR. CAISULUI
NR. 9, JUDEŢUL ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA
IONUT-CLAUDIU BUHA, STR.
DOINELOR NR. 82B, AP. 3, JUD.
ILFOV, SAT FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA
MARIUS CHINA, SOS. VITAN
BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
A, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
NICOLETA AURELIA POPESCU,
STR. URANUS NR. 40B-C, BL. 1,
ET. 1, AP. 13, JUD. ILFOV, SAT
VIRTEJU, ILFOV, ROMANIA
MARIUS SOFRON, BD-UL 1
DECEMBRIE 1918 NR. 47, BL.
J40, SC.1, AP. 15, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 22.01.15;
03.07.17; 09.03.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(111)184980
14/09/2018
SC GSP OFFSHORE SRL, STR.
TRAIAN NR. 51, ET. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2018 06042

(740)

INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GSP OFFSHORE
(531)

OLD BLACKS

(591)
411

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.12
Culori revendicate: alb, roșu

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de foraj și exploatare petrol și gaze
în câmpuri submerse.
39. Transport, ambalare și depozitare conexate
activității de foraj și exploatare maritimă.
42. Consultanță tehnică și tehnologică în
domeniul forajului maritim.

M 2018 06590

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 06410

(111)185175

28/09/2018
RODICA PETERFI, STR. ANTONIO
GAUDI NR. 12A, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(111)185174
05/10/2018
MARIUS-CRISTIAN GOGOAŞĂ,
STR. LIBERTĂŢII NR. 10-16,
BL.K1, SC. 4, ET. 2, AP. 19, JUDET
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA
FLORIAN-ADRIAN CĂRĂDEANU,
STRADA CAL. RAHOVEI, NUMAR
352, BL. 20B, SC. 1, ET. 9, AP.
37, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
IONU IVANOV, STR. NICOLAE
FILIMON, NUMAR 32, BL. 16,
SC. A, ET. 5, AP. 29, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
VALENTIN LUCA, STR.
CÂMPULUI, NUMAR: 1, BL. 1, SC.
B, ET. 4, AP. 13, JUD. BRAŞOV,
RÂŞNOV, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(540)

SELL YOUR DRESS
(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).
───────

BRIFT INTERNATIONAL
FAIR & TALE
(531)
(511)
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Clasificare Viena: 17.02.02; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

line într-o reţea computerizată, servicii 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 07342
(111)184991
01/11/2018
MIHAELA VENORIA PROICEA,
STR.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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 07362

(111)185141

02/11/2018
Simplex Trade Investment SRL,
ŞOS. CHITILEI NR. 196, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AERFILD
(531)

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.
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 transportuluilor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, vânzări online, publicitate on-

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 07391

(111)185285

05/11/2018
Casazela Holding Company s.r.o.,
CELETNÁ 988/38, STARÉ MĚSTO,
PRAGA 1, 110 00, CEHIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

a oricăror obiecte după uzură, degradare,
deteriorare sau distrugere parţială (restaurarea
unei clădiri existente sau a unui alt obiect care a
devenit inadecvat pentru utilizare şi trebuie să fie
readus în starea sa iniţială), servicii de întreţinere
prestate în scopul de a păstra un obiect în
starea sa iniţială fără a modifica elementele/
părţile componente ale acestuia.
───────

(540)

(111)185076

(210)
(151)
(732)

M 2018 07405

(740)

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

06/11/2018
SC NOEL ESPRESSO SRL,
STRADA: TRANSILVANIEI,
NUMAR: 55A, JUDEŢ MUREŞ,
SANGEORGIU DE MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CASAZELA
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.01.15; 05.01.16; 05.03.13; 02.09.01
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de administrare de proprietăţi
imobiliare, şi anume, servicii de închiriere sau
evaluare, sau servicii de finanţare, servicii
de finanţare a contractelor de închiriere sau
a contractelor de închiriere cu opţiunea de
cumpărare a imobilului, servicii de brokeraj de
tranzacţii cu titluri de valoare şi proprietăţi,
închiriere de proprietăţi imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, intermediere de tranzacţii
imobiliare, brokeraj imobiliar, management
imobiliar.
37. Servicii de reparaţii, şi anume, servicii care
au ca scop readucerea în condiţii de utilizare

noelcafe
(531)

Clasificare Viena: 11.03.03; 26.01.16;
05.07.01; 29.01.07; 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate: maro (pantone 477
C), maro deschis (cod pantone 715
C), maro (pantone 715 C), maro închis
( pantone 490 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea.
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35. Publicitate, lucrări de birou, gestiunea

afacerilor comerciale, administraţie comercială,
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
produsele comercializate, servicii de importexport în legătură cu produsele comercializate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30, în special a cafelei (cu excepţia
transportului), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
43. Servicii de alimentaţie publică

(111)185177
15/11/2018
ANDREI POLGAR, CALEA
DUMBRĂVII NR. 99, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2018 07682

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

───────
(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 07619
(111)185171
13/11/2018
S.C. ORALDENTIS S.R.L., STR.
IONITA SANDA STURZA NR. 66,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Pearl Smile

(540)

(531)

Bucharest British Dental Place
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice.

Clasificare Viena: 02.09.10; 26.11.01;
26.11.25; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: maro, galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 07789
(111)185209
20/11/2018
MIRCEA-EUGEN VERES, STR.
MOLNAR IOAN PIUARIU NR. 5,
BL. T4, AP. 44, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, 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)

(740)

(540)

(111)185027
22/11/2018
STUDIO VENTIDUE S.R.L., STR.
AV. SĂNĂTESCU NR. 53A, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011476,
ROMANIA
M 2018 07887

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

(540)

STRICT-PREST
servicii, producţie şi
produse comunale
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 24.15.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, albastru,
negru, galben, alb
(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).
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, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.02.01; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, genți, portofele, genți de
seară, genți de lucru, genți de umăr, genți din
pânză, tocuri din piele sau imitație de piele pentru
articole de toaletă, poșete, genți înalte din piele
sau din pânză, fără fermoar, portcarduri, gentuțe
pentru cosmetice nedotate, genți pentru curieri,
șireturi (piele), borsete, mape de conferință
pentru documente, rucsacuri, genți sportive.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, și anume costume,
șorturi bărbătești de baie, costume de baie
întregi, halate de baie, bikini, curele pentru
îmbrăcăminte, haine pentru copii, costume de
balet, combinezoane, taioare-pantalon, chiloți,
denimuri, jeansi denim, baticuri de purtat la
gât, eșarfe, bretele de susținere pentru ciorapi,
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mănuși (articole de îmbrăcăminte), jachete,
pantaloni și pantaloni scurți (îmbrăcăminte),
fuste, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
treninguri, lenjerie de corp, rochii și rochii
lungi de seară, cardigane, cămăți cu mâneci
lungi sau scurte, pulovere, pulovere cu glugă,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, pantaloni salopetă cu pieptar,
batiste de buzunar, pulovere cu guler pe gât,
pulovere, costume și geci de ploaie, eșarfe,
cămăsi, cravate, costume de plajă, malete,
colanți, ciorapi, bluzoane, tricouri, costume de
bal mascat, veste, tunici, lenjerie de corp,
mitene și mănuși, articole de încălțăminte, și
anume, pantofi, cizme, botoșei, ghete, sandale,
papuci de casă, papuci tip șlapi, pantofi de
alergat, opincute de balet, articole care servesc
la acoperirea capului, și anume pălării, șepci,
bonete, viziere, baticuri, bentițe pentru cap.
26. Articole de mercerie (articole necesare în
croitorie), cu excepția ațelor, insigne pentru
purtat (nu din metale prețioase), accesorii pentru
articole de îmbrăcăminte, funde pentru păr,
șnururi, broșe și catarame, pandative, altele
decât cele pentru bijuterii, cordoane pentru
articole de îmbrăcăminte, articole decorative
pentru păr, panglici, artcole de dantelărie,
broderie, elastice pentru păr, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru pantofi.
───────

(111)185295
22/11/2018
STUDIO VENTIDUE S.R.L., STR.
AV. SĂNĂTESCU NR. 53A, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011476,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2018 07888

(740)

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

(540)

IRINA STAMATE MILANO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, genți, portofele, genți de
seară, genți de lucru, genți de umăr, genți din
pânză, tocuri din piele sau imitație de piele pentru
articole de toaletă, poșete, genți înalte din piele
sau din pânză, fără fermoar, portcarduri, gentuțe
pentru cosmetice nedotate, genți pentru curieri,
șireturi (piele), borsete, mape de conferință
pentru documente, rucsacuri, genți sportive.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, și anume costume,
șorturi bărbătești de baie, costume de baie
întregi, halate de baie, bikini, curele pentru
îmbrăcăminte, haine pentru copii, costume de
balet, combinezoane, taioare-pantalon, chiloți,
denimuri, jeansi denim, baticuri de purtat la
gât, eșarfe, bretele de susținere pentru ciorapi,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), jachete,
pantaloni și pantaloni scurți (îmbrăcăminte),
fuste, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
treninguri, lenjerie de corp, rochii și rochii
lungi de seară, cardigane, cămăți cu mâneci
lungi sau scurte, pulovere, pulovere cu glugă,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, pantaloni salopetă cu pieptar,
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batiste de buzunar, pulovere cu guler pe gât,
pulovere, costume și geci de ploaie, eșarfe,
cămăsi, cravate, costume de plajă, malete,
colanți, ciorapi, bluzoane, tricouri, costume de
bal mascat, veste, tunici, lenjerie de corp,
mitene și mănuși, articole de încălțăminte, și
anume, pantofi, cizme, botoșei, ghete, sandale,
papuci de casă, papuci tip șlapi, pantofi de
alergat, opincute de balet, articole care servesc
la acoperirea capului, și anume pălării, șepci,
bonete, viziere, baticuri, bentițe pentru cap.
26. Articole de mercerie (articole necesare în
croitorie), cu excepția ațelor, insigne pentru
purtat (nu din metale prețioase), accesorii pentru
articole de îmbrăcăminte, funde pentru păr,
șnururi, broșe și catarame, pandative, altele
decât cele pentru bijuterii, cordoane pentru
articole de îmbrăcăminte, articole decorative
pentru păr, panglici, artcole de dantelărie,
broderie, elastice pentru păr, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru pantofi.

de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

M 2018 07945

(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)

(740)

M 2018 07944

(111)185170

(111)185208
26/11/2018
DANIELA CIOCHINĂ, STR.
JEAN MONNET NR. 54, ET. 2,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

26/11/2018
COSMIN-VALERIU TRIFAN, STR.
LEBEDEI NR. 15, BL. E8, SC. 1,
AP. 3, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

Lady Nova

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(540)

───────

Tipogal
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 08239
(111)185178
06/12/2018
S.C. BEER FACTORY
PRODUCTIONS S.R.L.,
STR. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 13, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, 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)

(740)

(111)185241
12/12/2018
MADERAS ANDRA SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 1, JUD. CARAȘ
SEVERIN, BINIȘ, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA
M 2018 08397

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

(540)

ROVITIS PRODUSE DIN
STEJAR ROMÂNESC
B13
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei nr. 208166/30.05.2019,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: PRODUSE DIN STEJAR ROMÂNESC

(531)

Clasificare Viena: 01.15.23; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, mobilier din lemn de stejar.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 08448
(111)185211
13/12/2018
EMILIA SOFIA, STR. MANOLE
DIAMANDI NR. 17, AP. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(111)185037
14/12/2018
SC NAPOCA ADWISERS SRLD, STR. EDGAR QUINET NR. 24,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2018 08474

(740)

ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RESTAURANT PRATTA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bar, servicii de cafenea.
───────

FunMath

M 2018 08544

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 05.01.16; 26.01.15;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, mov,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(111)185212
18/12/2018
S.C. ROYAL ESPORTS PROD
S.R.L., STR. SILOZULUI NR. 19,
BIROUL NR. 6, ET. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

ROYAL ESPORTS
(531)
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(591)
(511)

Culori revendicate: galben, negru, alb
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).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 05.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, glazuri comestibile, băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
preparatelor din cereale, făină, pâine, produse
de brutărie, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, glazuri comestibile, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vânzare în legătură cu pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
produse de cofetărie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii de
restaurant.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 08724

(111)185023

28/12/2018
PANIS GRANUM AG SRL,
STRADA: ELENA CUZA, BL. T7,
SC. A, ET.1, AP.6, JUDEŢ ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, ARGEȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 00181

(111)185147

14/01/2019
GLOBAL RECORDS SRL , STR.
CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, SCHITU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

22sport Ştiri din Fotbal!
Tenis! Handbal! Rugby!
(531)

BRUTĂRIE CU
MEŞTEŞUG Bob și Soare

(591)
(511)

421

Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.02;
27.07.02; 29.01.15
Culori revendicate: mov, roz, galben,
albastru, turcoaz, portocaliu, verde, gri
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00265

(111)185124

(111)185064
21/01/2019
TUDOR TCACIUC, STR. DIMITRIE
ONCIUL NR. 10, BL. 1A, SC. A,
ET.2, APT. 6, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 00315

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

17/01/2019
SC ROMANIAN FRANCHISE
SYSTEMS SRL, STR. SCOARŢEI
NR. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051351, ROMANIA

Se știe dintr-o felie

RoTea
(531)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pizza.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, livrare de produse la domiciliu
(transport).
43. Servicii de alimentație publică.
───────

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

422
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 00387

(111)185371

23/01/2019
ANTAL SZILAMÈR ZALÁN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
52, AP. 4, JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace
cu gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr,
păr fals (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00705

(111)185299

06/02/2019
S.C. ROMEXPO S.A., BD.
MARASTI NR.65-67. SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA,
BUCUREŞTI, ROMANIA

WOODPRO
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 26.13.25;
27.05.17
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru

Bucharest DigIT Expo
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.01; 26.01.02
(591) Culori revendicate: albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau
de publicitate.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi susţinerea
seminariilor,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, organizarea expoziţiilor în scop
cultural şi educaţional.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00789

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00955
(111)185109
13/02/2019
TUDOR COBALAS, ŞOS. EROU
IANCU NICOLAE NR. 67A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(111)185010

07/02/2019
OPEN MINDS COFFEE
CONSULTING SRL, ŞOS.
FUNDENI NR. 72, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022325, ROMANIA

CATTED
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.16; 26.04.18; 29.01.12; 26.11.25
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, servicii de reparaţii şi
instalaţii.
───────

Fomizza FOCACCIA & PIZZA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(111)185022

(210)
(151)
(732)

M 2019 00973

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

13/02/2019
SC MAGDINIA STUDIO ART
SRL, BDUL DIMITRIE CANTEMIR
NR. 19, BL. 5, SC. A, ET. 7, AP.
28, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CRIMA LA CINA
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Spectacole şi evenimente.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01094
(111)185315
15/02/2019
TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL,
STR. NICOLEŞTILOR NR. 11,
JUD.OLT, NICOLAE TITULESCU,
OLT, ROMANIA

(111)185369
19/02/2019
IONUŢ IONOI, ALEEA ROGERIUS
NR. 2C, BL. N3, ET. 2, AP. 27,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 01159

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ZANOX
(511)

TEHNOFIL TSF
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01396

(111)185346

26/02/2019
ROMULUS VIRGIL SURU, STR.
CIOCÂRLIEI NR. 63, AP. 2, COM.
CLINCENI, JUD. ILFOV, SAT
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

DjSuru
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01425
(111)185012
27/02/2019
BOGDAN-IONUT RISTOSCU, STR.
TUTUNARI NR. 3, BL. 78, SC. 1,
ET. 4, AP. 20, SECTOR 5, MUN.
BUCUREȘTI, ROMANIA

41. Educaţie,

furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

hai la CAFEA
(531)

Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetări, înghețată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de meleasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
43. Servicii de alimentație publică.

(540)

M 2019 01594

(111)185123

04/03/2019
SC ROMANIAN FRANCHISE
SYSTEMS SRL, STR. SCOARŢEI
NR. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051351, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185232
04/03/2019
LIDIA GABRIELA STOICA,
STR. BATISTE NR. 9, SC. 1, AP.
31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2019 01591

RESTART LA VIAŢĂ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

JERRY'S pizza
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 08.07.04
(591) Culori revendicate: roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
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30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,

pizza.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, livrare de produse la domiciliu
(transport).
43. Servicii de alimentație publică.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice, descărcabile.
16. Reviste (publicații periodice), publicații
periodice tipărite.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01712

(111)185335

07/03/2019
OPTILOOK SRL, STR. BERZEI
NR. 7, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(111)185117

(210)
(151)
(732)

M 2019 01867

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

13/03/2019
SC SCOALA DE CURATENIE
GREEN SRL, STR. G-RAL IOAN
CULCER NR. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OPTI LOOK
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 20.05.07;
26.11.13; 27.05.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
44. Servicii medicale, servicii veterinare.

Şcoala De Curăţenie GREEN

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01811

(111)185067

11/03/2019
DANIEL LAURENTIU
BADULESCU, STR. HOREA
NR. 38, JUD. BIHOR, ORADEA,
410080, BIHOR, ROMANIA

Oradea Journal of
Business and Economics

Clasificare Viena: 24.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii (periodice), tipărituri, felicitări.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
organizarea şi susţinerea de cursuri pentru
pregătire profesională, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01886

(111)184987

13/03/2019
CGA INFRASTRUCTURE SRL,
STR. TINCANI NR. 12, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legatură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
───────

CGA systems
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în știintă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învățare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permițând clienților să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poșta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea

(111)185357
18/03/2019
RIDE&SMILE SRL, STR. DOAMNA
STANCA NR. 25, JUD. BRAŞOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 02008

(740)

ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

COVRIG to go
(531)

Clasificare Viena: 18.01.05; 18.01.21;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 02067

(111)185362

19/03/2019
RO TEXTIL SRL, STR. IMPARATUL
TRAIAN NR. 27, JUDETUL BRAILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

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
şi parasolare, bastoane, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(111)185372

River Side resort

(210)
(151)
(732)

M 2019 02391

Clasificare Viena: 03.07.07; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(531)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02276

(111)185333

(540)

25/03/2019
SNKRIND SRL, STR. DR.
COOPERATIVEI NR. 77, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

SNEAKER INDUSTRY
(511)

28/03/2019
FACONNAGE MECANIQUE DE
LA BRESLE PLASTICS S.R.L.,
STR. PĂRĂȘTI NR. 48A, JUDEȚUL
ARGEȘ, MIOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA

P PLASTITEK ROMANIA

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,

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
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pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

(210)
(151)
(732)

M 2019 02420

───────

(740)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02403

(111)185111

04/04/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)185345
29/03/2019
Elena-Daniela Pandele, STR.
FAT-FRUMOS NR. 5, BL. P12,
SC. 2, ET. 2, AP. 48, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Crăciun Vienez
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de spectacole (concert) de
muzică clasică cu specific vienez.

Patient Experience Manager

───────
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumusețare pentru oameni.

(111)185373

(210)
(151)
(732)

M 2019 02424

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

29/03/2019
S.C. HACIENDA CAFÉ S.R.L., SAT
VACANTA ZONA BAZAR, SPAŢIUL
A1, PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

THE BRASS
(511)
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02476
(111)185031
01/04/2019
SC ALCONOR COMPANY SRL,
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185248
01/04/2019
SC POLTERGEIST SRL, STR.
LACULUI NR. 1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
M 2019 02484

FITY
(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.

EUROinstal preţul
care îţi convine

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02482

(111)185246

01/04/2019
SC POLTERGEIST SRL, STR.
LACULUI NR. 1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitare.
───────

EUROinstal preţul
care îţi convine
(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.02
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02732
(111)185347
09/04/2019
DANIEL RAZVAN ENE, STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 24,
BL.19, SC. B, AP. 79, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060513, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)184998
09/04/2019
SC INSPECTIONSLOT SRL, STR.
MIHAIL SEBASTIAN NR. 130,
CAMERA E2.01, ET. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2019 02748

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

INSPECTIONSLOT

WORK'S COFFEE
(531)

Clasificare Viena: 01.03.02; 11.03.04;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile.
43. Servicii de alimentație publică.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 15.05.25; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de inspectare tehnică a aparatelor
tip slot machine, aplicarea de sigilii asupra
componentelor acestor aparate (servicii de
autentificare).

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185138
10/04/2019
ASOCIATIA EDUBIZ, STR. SAMUI
MICU KLEIN NR. 3-5, AP. 1,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2019 02800

(111)185026
11/04/2019
ATELIER DE ZANE SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI NR.
160, SPATIU COMERCIAL, APT. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 02828

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Atelier de Zâne Îngrijire
şi Înfrumuseţare

EDUBIZ Dezvoltarea tinerelor
talente Tinerii de azi, liderii
şi profesioniştii de mâine
(531)

(531)

Clasificare Viena: 26.04.08; 26.04.09;
27.05.02; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

Clasificare Viena: 02.03.02; 26.04.14;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02907
(111)185242
15/04/2019
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE
SA, CALEA VICTORIEI NR.15,
PARTER TURN, SECTOR 3,
030023 BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

ECONOCREDIT de la BCR BpL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02965

vovo
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

Educratie

(540)

───────

M 2019 03171

(111)185077

22/04/2019
CEETRUS ROMANIA SRL, STR.
BRAŞOV NR. 25, CLADIREA
DE BIROURI, ET. 5, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061444, ROMANIA

CARTIER CORESI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(111)185122

16/04/2019
TUFEANU RICHEARDCONSTANTIN, ŞOS. PANTELIMON
NR. 114-124, BL. 208B, SC.1,
AP.55, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(111)185172
19/04/2019
S.C. VOVO SPIRIT S.R.L., ALEEA
RĂŞINARI NR. 1, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
M 2019 03104

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 03173
(111)185325
22/04/2019
SC POLI-MED-ANNA SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 509, JUDEŢUL
HARGHITA, COMUNA CIUMANI,
HARGHITA, ROMANIA

ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(111)185326
22/04/2019
SC POLI-MED-ANNA SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 509, JUDEŢUL
HARGHITA, COMUNA CIUMANI,
HARGHITA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 03174

(740)

ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Oficina Farmaceutica
Transylvanica

Manufactura farmaceutica
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz şi veterinar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legatura cu produsele
şi serviciile menţionale la clasele 5 şi 35.
───────

(531)

Clasificare Viena: 03.11.02; 11.03.25;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz şi veterinar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legatura cu produsele
şi serviciile menţionale la clasele 5 şi 35.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 03175
(111)185327
22/04/2019
SC POLI-MED-ANNA SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 509, JUDEŢUL
HARGHITA, COMUNA CIUMANI,
HARGHITA, ROMANIA

ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185321
24/04/2019
ASOCIATIA AOPA ROMÂNIA,
INT. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010628, ROMANIA

M 2019 03230

(540)

AOPA ROMÂNIA
(531)

Botanica Transylvanica
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.03.13;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz şi veterinar.
───────

Clasificare Viena: 18.05.03; 24.01.03;
24.07.01; 24.07.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, transport aerian, organizarea
transportului, servicii de depozitare, depozitarea
mărfurilor, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitare de bagaje, transport și depozitare,
depozitare de alimente, servicii de ambalare.
41. Educație și instruire, servicii de educație
tehnologică, antrenament (instruire), instruire
profesională, instruire profesională în materie
de aeroporturi, servicii de instruire, instruire
în domeniul pilotajului, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea de seminarii în materie de
activități culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03319

(111)184988

02/05/2019
S.C. NEXTDIGITAL S.R.L., STR.
STUPARILOR NR. 63, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

Certified Design Sprint

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

(540)

(511)

M 2019 03356

(111)185006

06/05/2019
SC DOCENTRIS SA, STR.
NICOLAE CARAMFIL NR. 71-73,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03327

(111)184986

02/05/2019
GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA, BD.
PRECIZIEI NR. 24, CLĂDIREA
C1 - PAVILION ADMINISTRATIV,
ET. 1, BIROUL NR. 8, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DOCENTRIS Document
Processing Solutions
(531)

Design District
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.08;
29.01.15
(591) Culori revendicate: roşu, roz, albastru,
bleu, verde, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03387
(111)185024
05/06/2019
COMPANIA MUNICIPALA
PARKING BUCURESTI S.A., STR.
GRIGORE COBALCESCU NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 077005,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

P Parking București

P Compania Municipală
PARKING B HOLDING
BUCUREȘTI

Cu adresa nr.1031681 ,din data de 19.12.2019,
solicitantul declara, in conformitate cu
prevederile art. 23 alin. (1) din Legea
84/1998, republicata ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii Parking București.

In conformitate cu art.23 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei
nr. 1031680/19.12.2019, solicitantul nu
revendica un drept exclusiv asupra denumirii
COMPANIA MUNICIPALA PARKING..

(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, roșu,
bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(111)185025
05/06/2019
COMPANIA MUNICIPALA
PARKING BUCURESTI S.A., STR.
GRIGORE COBALCESCU NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 077005,
ROMANIA

M 2019 03388

Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb (R255 G255
B255), albastru (R0 G152 B218), negru
(R0 G0 B0)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente pentru controlul
navelor, precum aparate și instrumente pentru
măsurarea și transmiterea comenzilor, software
și programe de calculator, indiferent de
suportul de înregistrare sau mijloacele de
difuzare, respectiv software-ul înregistrat pe
suport magnetic sau descărcat dintr-o rețea
de calculatoare aflată la distanță, camere
video, carduri magnetice codate, cartele codate,
distribuitoare automate de bilete, aparate de
înregistrare video.
38. Telecomunicaţii
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03739
(111)184989
20/05/2019
DOSAPACK SRL, STR. ALEEA 1
COMPLEXULUI NR. 14, JUDEȚUL
DOLJ, CARCEA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

ZARAZA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, frojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, gheață (apă înghețată), cafea,
ceai, cacao şi cafea artificială, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă,
cafea, ceai, cacao, zahăr,
înlocuitori de cafea.
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, boabe și semințe crude și
neprelucrate, alimente pentru animale.

(540)

(111)185073
27/05/2019
Bogdan Gabriel Stanciu, STR.
NERVA TRAIAN NR. 15, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
Olivia Stanciu, STR. NERVA
TRAIAN NR. 15, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA
Maria Cristiana Belodan, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 9, AP. 6,
JUDEŢ OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA
Maria Andreea Nemens, STR.
ORLANDO NR. 1, AP. 4B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2019 03904

11.22
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comunicare publicitară, reclame,
consultanta de marketing şi comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanţă privind strategiile
de comunicare în relaţiile publice, publicitate,
conducerea si administrarea afacerilor.

───────

439

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03917

(111)185065

27/05/2019
COSTIN GACHE, STR.
ARDEALULUI NR. 10, BL. E
32, SC. C, AP. 32, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA,ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 18.01.21; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
485C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activităţi sportive, organizare
evenimente sportive şi de recreacţie.
───────

(210)
(151)
(732)

Gache Costin

(540)

M 2019 03966

(111)185140

20/06/2019
SIMPLEX TRADE INVESTMENT
SRL, ȘOS. CHITILEI NR. 196,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03936

(111)185256

28/05/2019
CLAUDIA CRISTINA
LADOPOULOS, STR. FETIŢELOR
NR. 2, ET. 1, AP. 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

eos solar panels
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.01.11;
26.04.01; 26.04.02
(591) Culori revendicate: negru, gri, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Panouri solare pentru producerea de energie
electrică.
───────

Bucharest On Track Fest Nice
People, Wonderful Machines
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185121
31/05/2019
SC VLAMAR BLACK SRL, B-DUL
MAMAIA NR. 93, BL. LS 10, SC. A,
AP. 11, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

M 2019 04049

(111)185200
03/06/2019
S.C. EUROCOM INVEST S.R.L.,
STR. CAMPULUI 38, AP.21, CLUJ,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 04094

(740)

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

SERIOUS FOODS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolata,
îngheţată, serbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apa
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

ECHIPAT.RO
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse, în special
textile.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04334

(111)185354

13/06/2019
FORTE GAZ S.R.L., STR.
SPICULUI NR. 2, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)185259
13/06/2019
SC BIO CULTURE SRL, STR.
EDGAR QUINET NR. 2, AP. 74,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 04421

(740)

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

FORTE GAZ
(531)

Clasificare Viena: 24.09.05; 26.04.15;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
661C), ocru (Pantonec7411C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (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, servicii
de comerţ cu ridicata a combustibililor solizi,
lichizi şi gazoşi şi a produselor derivate.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

Cu drag, din Ardeal!
(531)

Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.23;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01
(591) Culori revendicate: roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04423

(111)185150

04/07/2019
S.C. VIXEN'S S.R.L., STR. PROF.
AGRICOLA CARDAŞ NR. 4, ET. 1,
CAMERA 3, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicaţii, servicii de transmitere prin
internet.
───────

(210)
(151)
(732)

Vixen Studio
(540)

(111)185184
24/06/2019
VV TELESTAR INTERNATIONAL
GROUP S.R.L., SPL.
INDEPENDENŢEI NR. 319E,
CLADIRE B, OB. 6A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2019 04526

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04456

EXTRA MALL

(111)185153

14/06/2019
SC AUTOWORLD SRL, CALEA
FLOREŞTI NR. 145, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

carcloud Dream
it. Find it. Drive it.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 04551
(111)185366
20/06/2019
SC OVERALL CO SRL, STR.
PÂRÂUL RECE NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

(111)185173
25/06/2019
SC EXMOBI COMPANY SRL, ŞOS.
DUDEŞTI-PANTELIMON NR. 42,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 04679

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Pontic Herbs
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

OVERSAFE
(531)

───────

Clasificare Viena: 03.07.17; 03.07.01;
03.07.16; 03.07.19; 01.01.04; 24.01.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, șosete cu
proprietăți antistatice și antiflmabile.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2019 04902

(111)185112

04/07/2019
CORAMET IMPORT-EXPORT SRL,
STR. VASILE ALECSANDRI NR.
72A, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

corametro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranti, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, raşini naturale
în stare brută, metale formă de folie sau pulbere
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pasta de
dinţi.
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17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi

produse din aceste materiale, materiale plastice
extrudate, materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu lacuri, vopsele, coloranţi, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
substanţe de spălare, curăţare, degresare,
cauciuc, materiale plastice şi de etanşare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 04968

(111)185234

05/07/2019
RADU FARCAS, STR.
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 2B, AP. 38, JUD. SIBIU,
MEDIAȘ, SIBIU, ROMANIA
MARIANA FARCAS, STR.
CONSTANTIN BRÎNCOVEANU NR.
23, AP. 3B, JUD. SIBIU, MEDIAȘ,
SIBIU, ROMANIA

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.
43. Servicii oferite de o patiserie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185118
05/07/2019
SOLINA ROMANIA SRL,
STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SÂNTIMBRU,
ALBA, ROMANIA

M 2019 04975

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

O'MAMA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru

(531)
(591)

Clasificare Viena: 03.07.24; 29.01.13
Culori revendicate: roşu, portocaliu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
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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.
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.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185351
11/07/2019
HABITAT RESEARCH SRL,
STR. DECEBAL NR. 22, JUD.
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA
M 2019 05136

HABITAT BROKERS;
REAL ESTATE MADE EASY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii ale agențiilor imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185202
18/07/2019
SC COMTEL FOCUS SA, CALEA
BUCUREŞTILOR NR. 283,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI, 71941,
ILFOV, ROMANIA

M 2019 05273

THE BULL steak restaurant

───────

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurant.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185262
19/07/2019
KRUGER-BRENT AGENCY SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 123,
BL. 129, ET. 7, AP. 31, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050717, ROMANIA

M 2019 05352

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185115
23/07/2019
MEDIPLUS EXIM S.R.L., STR.
CIOBANULUI, NR. 133, BIROUL
NR. 60, ETAJ 1, MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

M 2019 05388

Dr. Hart Ceai ZaharoStop
(531)
(511)

Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Ceaiuri medicinale destinate reglării glicemiei.
───────

KBA kb-adore
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(111)185135

(210)
(151)
(732)

M 2019 05497

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

26/07/2019
S.C. ROCLEAN SPALATORIE
S.R.L., STR. INSULEI NR. 47,
CAMERA 1, JUDEŢ CONSTANŢA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ROCLEAN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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 08832
(111)184966
09/12/2019
FARMA MAS TRADE SRL, STR.
VALEA SEMAN NR. 34, JUDEŢUL
PRAHOVA, URLAŢI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2020 02116

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

REVIRACT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
veterinare.

şi

(111)185207
23/03/2020
S.C. BRUTARIA DE LA DRUM
S.R.L., STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 13, LOT 1, SAT ROȘU,
JUD. ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

Brutaria de la drum
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08833

(111)184967

09/12/2019
FARMA MAS TRADE SRL, STR.
VALEA SEMAN NR. 34, JUDEŢUL
PRAHOVA, URLAŢI, PRAHOVA,
ROMANIA

INNOLASH
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere,melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă îngheţată)
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04975
(111)185367
17/07/2020
GULHAN GALIP, ȘOSEAUA
PRINCIPALĂ NR. 14, INTRAREA
NESSLI, JUD. GIURGIU, ADUNAȚII
COPĂCENI, 087005, GIURGIU,
ROMANIA

(111)185078
03/10/2020
INNERPRIDE BRANDING SRL,
STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU,
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BLOC CL 7, ETAJ 3, APARTAMENT
10, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 07063

(740)

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

(540)

FORWARD
(511)

BEYLER
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.02.07;
26.11.03; 26.11.07
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
102C), verde (Pantone 360), roșu
(Pantone193 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau transport, seifuri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, al
aplicațiilor software sau al emisiunilor de tip
teleshopping, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de servicii, și
anume servicii de comerț de produse, servicii
bancare, servicii de furnizare a alimentelor
și băuturilor, servicii de înfrumusețare, servicii
oferite de săli de sport, servicii de divertisment
pentru copii oferite prin intermediul locurilor
de joacă, servicii de divertisment, servicii în
domeniul telecomunicațiilor, permiţând clienţilor
să vadă şi să achiziţioneze în mod
convenabil aceste servicii, publicitate, servicii
de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor
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pentru terţi, promovarea bunurilor și serviciilor
pentru terți, organizarea de evenimente de
publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii de intermediere
comercială, demonstraţii cu produse, închiriere
de echipament de birou în spații pentru coworking, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor., toate aceste
servicii nefiind oferite în legătură cu domeniul
transportului feroviar, al transportului feroviar de
marfă, al transportului maritim, al transportului
aerian, al transportului rutier sau al transportului
fluvial, precum şi în legătură cu lanţul de
aprovizionare.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, servicii
financiare, închirierea bunurilor imobiliare,
închirierea de clădiri și spații în clădiri,
management imobiliar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirieri de spații comerciale,
leasing și închirieri de spații comerciale,
închiriere de spații comerciale în mall-uri, galerii,
magazine, ansambluri rezidențiale, centre
comerciale, închirierea apartamentelor, servicii
ale administratorilor de imobile (clădiri), de
exemplu servicii de închiriere sau evaluare sau
finanţare, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, cumpărarea și vânzarea de bunuri
imobiliare (clădiri și spații în clădiri), furnizare
de informații privind proprietățile imobiliare,
consultanță imobiliară.

(111)185274
18/01/2021
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00316

(740)

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

(540)

Gastrozen
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00857

04/02/2021
ODETTE & BRIAN HOLDINGS,
CALEA BUCUREȘTI, NR. 59, JUD.
ARGEȘ, TOPOLOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

Brian Food
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
11.03.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#ED1C24), verde (HEX #96CB6C, HEX
#018C45)), alb (HEX #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ton (conserve), conserve de fasole,
conserve și murături, conserve de pește,
conserve de fructe, conserve din pește, conserve
cu legume, conserve de legume, conserve de
carne, conserve de fructe de mare, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, murături, murături mixte, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ardei iuți conservați,
ardei iuți murați, ardei, preparați, ardei
roșii preparați, semințe comestibile, semințe
procesate, semințe, preparate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe procesate de floarea
soarelui, semințe de floarea soarelui, preparate,
semințe de floarea soarelui comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, ulei din semințe
de dovleac de uz alimentar, semințe de susan
gătite, nefiind condimente sau arome, ulei
din semințe de chia de uz alimentar, uleiuri
comestibile, amestec de ulei (de uz alimentar),
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,
amestecuri de uleiuri pentru uz alimentar, ulei
de floarea-soarelui comestibil, ulei de măsline
comestibil, ulei de palmier (alimentație), ulei de
porumb pentru alimente, ulei de susan pentru
alimente, ulei de arahide, ulei de măsline,
ulei de măsline extravirgin, ulei de soia, ulei
de soia de uz alimentar, ulei de soia pentru
gătit, ulei pentru salate, uleiuri aromatizate,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline uscate, pastă de măsline,
masline umplute, măsline umplute cu migdale,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu pesto, aflate în ulei
de floarea soarelui, măsline umplute cu brânză
feta, aflate în ulei de floarea soarelui.
30. Condimente (amestecuri lichide pentru
gătit), condiment din murături, ketchup (sos),
ketchup de roșii, maioneză, condimente cu ardei
iute, mirodenii (condimente), muștar, muștar
pentru alimente, pastă de fasole, pastă de
ardei iute ca și condiment, pastă de fasole
condimentată, pastă de susan, pastă din ardei
iute, paste alimentare cu curry, paste cu
legume (sosuri), pesto (sos), piure de usturoi,
piureuri de legume (sosuri), praf de sosuri,
sos concentrat, sos cu brânză, sos de ardei
iute, sos de chili, sos de roșii, sos de soia,
sos de usturoi (alioli), sos dulce și acrișor,
sos iute, sos maro, sos pentru kebab, sos

pentru paste, sos tartar, sosuri (condimente),
sosuri barbecue, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sosuri cu hrean, sosuri cu ierburi,
sosuri de carne, sosuri de ciuperci, sosuri gata
făcute, sosuri pentru gătit, sosuri pe bază de
maioneză, sosuri pentru mâncare, sosuri pentru
pizza, sosuri pentru pui, sosuri pentru salate,
sosuri pentru spaghetti, sosuri salsa, amestecuri
condimentate, amestecuri de curry, amestecuri
de condimente curry, amestecuri de asezonare
pentru tocănițe, anason (semințe), ardei iuți
uscați (condimente), aromatice (preparate de uz
alimentar), ardei roșu utilizat drept condiment,
arome alimentare, arome alimentare, altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie
pentru alimente sau băuturi altele decât uleiuri
esențiale, arome de lămâie, altele decât uleiurile
esențiale, arome de migdale altele decât uleiuri
esențiale, arome de migdale pentru alimente sau
băuturi altele decât uleiuri esențiale, arome de
vanilie altele decât uleiuri esențiale, arome din
ceai altele decât uleiuri esențiale, , arome pentru
prăjituri altele decât uleiuri esențiale, arome
pentru gustări (altele decât uleiurile esențiale),
arome pentru supe altele decât uleiuri esențiale, ,
arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esențiale, arome preparate din carne altele decât
uleiuri esențiale, arpagic uscat, boia, boabe
de piper, bețișoare de scorțișoară, busuioc,
uscat, arome de cafea, condimente, concentrate
vegetale folosite pentru asezonare, condimente
alimentare, condimente aromate, condimente de
copt, condimente pe bază de legume pentru
paste, condimente pentru floricele de porumb,
condimente pentru pizza, condimente sub
formă de prafuri, coriandru măcinat, coriandru,
uscat, cuișoare, curry (condiment), esențe de
ceai altele decât uleiuri esențiale, extracte de
condimente, extracte de cacao utilizate ca
arome pentru alimente, esențe pentru gătit (cu
excepția uleiurilor esențiale), ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, glazură din bezele, glucoză pentru
uz culinar, granule de sare pentru conservarea
peștelui, hrean (condimente), hrean preparat
(condiment), ierburi conservate, ierburi uscate,
ierburi uscate de uz culinar, maioneză cu
murături, mentă pentru utilizare în cofetărie,
mentă pentru produse de cofetărie, mentă,
uscată, mirodenii, mirodenii uscate, nucșoară,
oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet
de mere, oțet din vin, piper, piper (condiment),
piper măcinat, praf de ardei iute (condimente),
praf de chili, păstăi de vanilie, praf de cuișoare
(condimente), praf de scorțișoară (condimente),
praf de piper de sichuan, praf de muștar
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(condimente), praf de usturoi, praf de wasabi
(hrean japonez), preparate aromatice pentru
prăjituri, preparate aromatice pentru înghețate,
preparate de condimente, produse pe bază de
ciocolată, produse care dau aromă alimentelor
(altele decât uleiurile esențiale), produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), saramură pentru gătit, sare, sare cu
condimente, sare de bucătărie, sare de bucătărie
condimentată, sare de mare de bucătărie, sare
de mare pentru conservarea alimentelor, sare
de masă, sare pentru condimentarea mâncării,
sare pentru conservarea alimentelor, scorțișoară
(mirodenii), semințe de chimen destinate utilizării
ca mirodenie, semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de anason destinate utilizării
ca mirodenie, semințe de susan (condimente),
săruri minerale pentru conservarea alimentelor,
sos de peste, sosuri, sos (comestibil), sosuri care
conțin nuci, sosuri de fructe, turmeric, uleiuri de
cafea, usturoi măcinat, vanilie, sare de telină,
vanilie (arome), vanilină (înlocuitori de vanilie),
grisine groase, grisine subțiri.
31. Măsline proaspete, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas
proaspăt,
arahide
neprelucrate,
arahide
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
ardei gras proaspăt, ardei grași neprelucrați,
ardei iute (plante proaspete), ardei proaspeți,
avocado
proaspete,
banane
proaspete,
boabe de soia proaspete, bob proaspăt,
caise neprelucrate, caise proaspete, cartofi
proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi dulci, proaspeți, cartofi neprelucrați,
castane proaspete, castraveți proaspeți,
ceapă proaspătă, ceapă verde proaspătă,
cepe neprelucrate, cepe, legume proaspete,
chili proaspăt, căpșuni proaspete, cireșe
(neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice
proaspete, citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, curmale neprelucrate, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, fasole proaspete, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, fructe de kiwi, proaspete,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume
proaspete, fructe tropicale proaspete, frunze de
ceai neprocesate, ghimbir proaspăt, grepfrut
proaspăt, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, ierburi neprelucrate, legume
proaspete, legume proaspete pentru salată,
limete proaspete, lămâi neprelucrate, lămâi
proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, mazăre proaspată,
mere proaspete, merișoare proaspete, migdale

(fructe), morcovi proaspeți, mure proaspete,
nuci proaspete, nuci de cocos proaspete,
nuci de cocos neprelucrate, năut proaspăt,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, oregano
proaspăt, pepeni galbeni, pepeni proaspeți, pere
proaspete, piersici galbene proaspete, piersici
proaspete, portocale proaspete, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), prune, proaspete, praz proaspăt,
rodii proaspete, rozmarin proaspăt, roșii cherry,
proaspete, roșii neprelucrate, roșii ovale de
tip cherry, proaspete, roșii proaspete, rucola
proaspătă, rădăcină crudă de hrean, salate
verzi proaspete, salate proaspete, salată
verde, salvie proaspătă, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel proaspăt, struguri de vin
proaspeți, struguri proaspeți, usturoi neprelucrat,
usturoi verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză
creață proaspătă, varză neprelucrată, varză
proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
ton (conserve), conserve de fasole, conserve
și murături, conserve de pește, conserve
de fructe, conserve din pește, conserve cu
legume, conserve de legume, conserve de
carne, conserve de fructe de mare, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, murături, murături mixte, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ardei iuți conservați,
ardei iuți murați, ardei, preparați, ardei
roșii preparați, semințe comestibile, semințe
procesate, semințe, preparate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe procesate de floarea
soarelui, semințe de floarea soarelui, preparate,
semințe de floarea soarelui comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, ulei din semințe
de dovleac de uz alimentar, semințe de susan
gătite, nefiind condimente sau arome, ulei
din semințe de chia de uz alimentar, uleiuri
comestibile, amestec de ulei (de uz alimentar),
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,
amestecuri de uleiuri pentru uz alimentar, ulei
de floarea-soarelui comestibil, ulei de măsline
comestibil, ulei de palmier (alimentație), ulei de
porumb pentru alimente, ulei de susan pentru
alimente, ulei de arahide, ulei de măsline,
ulei de măsline extravirgin, ulei de soia, ulei
de soia de uz alimentar, ulei de soia pentru
gătit, ulei pentru salate, uleiuri aromatizate,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline uscate, pastă de măsline,

452

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

măsline umplute, măsline umplute cu migdale,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu
și migdale, măsline umplute cu pesto, aflate
în ulei de floarea soarelui, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui
amestecuri lichide pentru gătit, condiment din
murături, ketchup (sos), ketchup de roșii,
maioneză, condimente cu ardei iute, mirodenii
(condimente), muștar, muștar pentru alimente,
pastă de fasole, pastă de ardei iute ca și
condiment, pastă de fasole condimentată, pastă
de susan, pastă din ardei iute, paste alimentare
cu curry, paste cu legume (sosuri), pesto (sos),
piure de usturoi, piureuri de legume (sosuri),
praf de sosuri, sos concentrat, sos cu brânză,
sos de ardei iute, sos de chili, sos de roșii,
sos de soia, sos de usturoi (alioli), sos dulce și
acrișor, sos iute, sos maro, sos pentru kebab,
sos pentru paste, sos tartar, sosuri (condimente),
sosuri barbecue, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sosuri cu hrean, sosuri cu ierburi,
sosuri de carne, sosuri de ciuperci, sosuri gata
făcute, sosuri pentru gătit, sosuri pe bază de
maioneză, sosuri pentru mâncare, sosuri pentru
pizza, sosuri pentru pui, sosuri pentru salate,
sosuri pentru spaghetti, sosuri salsa, amestecuri
condimentate, amestecuri de curry, amestecuri
de condimente curry, amestecuri de asezonare
pentru tocănițe, anason (semințe), ardei iuți
uscați (condimente), preparate aromatice de uz
alimentar, ardei roșu utilizat drept condiment,
arome alimentare, arome alimentare, altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie, arome
de lămâie pentru alimente sau băuturi, arome
de lămâie, altele decât uleiurile esențiale, arome
de migdale, arome de migdale pentru alimente
sau băuturi, arome de vanilie, arome din ceai,
arome pentru prăjituri, arome pentru gustări
(altele decât uleiurile esențiale), arome pentru
supe, arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esențiale, arome preparate din carne, arpagic
uscat, boia, boabe de piper, bețișoare de
scorțișoară, busuioc, uscat, arome de cafea,
condimente, concentrate vegetale folosite pentru
asezonare, condimente alimentare, condimente
aromate, condimente de copt, condimente pe
bază de legume pentru paste, condimente
pentru floricele de porumb, condimente pentru
pizza, condimente sub formă de prafuri,
coriandru măcinat, coriandru, uscat, cuișoare,
curry (condiment), esențe de ceai, extracte
de condimente, extracte de cacao utilizate ca
arome pentru alimente, esențe pentru gătit (cu
excepția uleiurilor esențiale), ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, glazură din bezele, glucoză pentru

uz culinar, granule de sare pentru conservarea
peștelui, hrean (condimente), hrean preparat
(condiment), ierburi conservate, ierburi uscate,
ierburi uscate de uz culinar, maioneză cu
murături, mentă pentru utilizare în cofetărie,
mentă pentru produse de cofetărie, mentă,
uscată, mirodenii, mirodenii uscate, nucșoară,
oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet
de mere, oțet din vin, piper, piper (condiment),
piper măcinat, praf de ardei iute (condimente),
praf de chili, păstăi de vanilie, praf de cuișoare
(condimente), praf de scorțișoară (condimente),
praf de piper de sichuan, praf de muștar
(condimente), praf de usturoi, praf de wasabi
(hrean japonez), preparate aromatice pentru
prăjituri, preparate aromatice pentru înghețate,
preparate de condimente, produse pe bază de
ciocolată, produse care dau aromă alimentelor
(altele decât uleiurile esențiale), produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), saramură pentru gătit, sare, sare cu
condimente, sare de bucătărie, sare de bucătărie
condimentată, sare de mare de bucătărie,
sare de mare pentru conservarea alimentelor,
sare de masă, sare pentru condimentarea
mâncării, sare pentru conservarea alimentelor,
scorțișoară (mirodenii), semințe de chimen
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
mac utilizate ca mirodenii, semințe de anason
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
susan (condimente), săruri minerale pentru
conservarea alimentelor, sos de peste, sosuri,
sos (comestibil), sosuri care conțin nuci,
sosuri de fructe, turmeric, uleiuri de cafea,
usturoi măcinat, vanilie, sare de țelină, vanilie
(arome), vanilină (înlocuitori de vanilie), grisine
groase, grisine subțiri măsline proaspete, afine
neprelucrate, afine sălbatice, proaspete, alune,
proaspete, amestecuri de fructe (proaspete),
ananas proaspăt, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
ardei gras, ardei grași neprelucrați, ardei iute
(plante), ardei proaspeți, avocado proaspete,
banane proaspete, boabe de soia proaspete,
bob proaspăt, caise neprelucrate, caise
proaspete, cartofi, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi dulci, proaspeți, cartofi neprelucrați,
castane proaspete, castraveți proaspeți, ceapă,
ceapă verde, cepe neprelucrate, cepe, legume
proaspete, chili proaspăt, căpșuni proaspete,
cireșe (neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice
proaspete, citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, curmale neprelucrate, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, fasole proaspete, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, fructe de kiwi, proaspete,
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fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume proaspete,
fructe tropicale proaspete, frunze de ceai
neprocesate, ghimbir proaspăt, grepfrut, gulii
proaspete, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
ierburi neprelucrate, legume proaspete, legume
proaspete pentru salată, limete proaspete,
lămâi neprelucrate, lămâi proaspete, mandarine
(fructe, proaspete), mango mere proaspete,
mazăre proaspată, mere proaspete, merișoare
proaspete, migdale (fructe), morcovi proaspeți,
mure proaspete, nuci, nuci de cocos, nuci
de cocos neprelucrate, năut proaspăt, nuci
pecan proaspete, nuci proaspete, oregano
proaspăt, pepeni galbeni, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici proaspete, portocale, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), prune, proaspete, praz proaspăt,
rodii, rozmarin proaspăt, roșii cherry, proaspete,
roșii neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, rucola proaspătă,
rădăcină crudă de hrean, salate verzi, salate vii,
salată verde, salvie proaspătă, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel proaspăt, struguri de vin
proaspeți, struguri proaspeți, usturoi neprelucrat,
usturoi verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză
creață proaspătă, varză neprelucrată, varză
proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185199
10/03/2021
GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CARDINAL IULIU HOSSU
NR. 62, JUDEȚUL SATU MARE,
SATU MARE, 440045, SATU
MARE, ROMANIA
M 2021 01904

TEODOR
(531)
(511)
33. Vin.

───────

Clasificare Viena: 26.11.12; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01980

(111)185082

12/03/2021
SC ARANA EUROPE SRL, STR.
DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ
1-17, BLOC 56 A, ET 1, AP.12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014044,
ROMANIA

traducere şi interpretare în domeniul financiar/
pieţe de capital, educaţie în domeniul financiar/
pieţe de capital, servicii de traducere în domeniul
financiar/pieţe de capital, traducere lingvistică
în domeniul financiar/pieţe de capital, niciunul
dintre serviciile menţionate anterior având
legătură cu domeniul sportiv sau divertisment.
───────

(111)185021

(210)
(151)
(732)

M 2021 02138

(740)

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

16/03/2021
VIOREL PETRE, STR. ORADEA
NR. 31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ACORD

ARANA

(511)

(531)

Clasificare Viena: 02.09.15; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate: Auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185340
16/03/2021
MIRCEA DUMITRU ILIESCU, STR.
DOAMNA GHICA NR.7, BL. 4, SC.
2, AP. 48, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2021 02111

BVBescu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Editare, întocmire de rapoarte şi redactare
de texte, toate aceste servicii în legătură
cu domeniul financiar/pieţe de capital, servicii
educative în domeniul financiar/pieţe de capital,

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, cu excepţia uleiurilor esenţiale.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
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servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02613

(111)185176

31/03/2021
L.H.EL INVESTMENT, ŞOS.
CRISTIANULUI NR.7, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

───────

SHOPRON MARKET
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02390

(111)184964

23/03/2021
BUFFET DRESSING SRL, STR.
CUZA VODA, NR. 2, PARTER,
JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
100010, PRAHOVA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 05.07.02;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.07
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
PMS102), maro (Pantone PMS1265),
verde (Pantone PMS 370)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
───────

En Privé
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Produse textile și înlocuitori ale acestora,
așternuturi de pat (lenjerie), fețe de pernă, fețe
de pernă (fețe de pernă tip plic).
25. Pijamale,
îmbrăcăminte
de
noapte,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte pentru
dormit, compleuri de dormit, măști pentru dormit,
papuci de casă, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
sport.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03869
(111)185355
17/05/2021
AGROLAND PROFESSIONAL
FARM SRL, CALEA LIPOVEI KM
10, DREAPTA, INCAPEREA D2,
JUDETUL TIMIS, GIARMATA,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185070
01/07/2021
CARSTRAG CONSTRUCT S.R.L.,
BD. ALEXANDRU OBREGIA, NR.
19A - 19G, CAMERA 1, BLOC
C1, ET. 2, AP. 3, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 04780

ADVANTAGE CARS

MOOFEED
(531)
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

Clasificare Viena: 03.07.21; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)184968
22/06/2021
SC FARMA MAS TRADE SRL,
STR. VALEA SEMAN NR. 34, JUD.
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA
M 2021 04816

NOMENIUS S.R.L., STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011996,
ROMANIA

(540)

EDEGEL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Soluţii oftalmice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04818
(111)184969
22/06/2021
SC FARMA MAS TRADE SRL,
STR. VALEA SEMAN NR. 34,
JUDEȚUL PRAHOVA, URLATI,
PRAHOVA, ROMANIA
NOMENIUS S.R.L., STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011996,
ROMANIA

(540)

EDEFORT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Soluţii oftalmice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05881

(111)185281

10/08/2021
GEORGIANA CRISTEA, STR.
ION MECU, NR. 8, JUDETUL
CONSTANTA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Happy Doner
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1001234/13.01.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „Doner”.

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.11.12; 08.07.10
Culori revendicate: rosu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Prelucrare

electronică a comenzilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, informare comercială cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănutul și cu ridicata în legătura cu
alimente si băuturi, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, servicii de stocare a alimentelor,
servicii de transport de alimente, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ridicarea încasărilor din
distribuitoare automate, organizarea serviciilor
de transport, transport și livrare de bunuri,
livrare de saorma si kebap, livrare de alimente,
servicii de livrare, livrare de alimente de către
restaurante.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fastfooduri, servicii de fast food la pachet, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de restaurant și
bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, servicii oferite de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, servicii oferite de închiriere
de echipament de catering, servicii oferite de
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bufete cu autoservire, servicii oferite de cantine,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, preparare de mâncăruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06206

(111)185286

25/08/2021
EYFEL KOZMETIK ANONIM
SIRKETI, ORTA MAH. 30
AGUSTOS CAD. NO:53/1 TUZLA,
ISTANBUL, TURCIA

MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

EYFEL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Apă florală, aromatizanți (uleiuri esențiale),

arome alimentare (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale,
arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), esențe
și uleiuri eterice, esențe eterice, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă de
esențe, produse aromatizante pentru alimente,
sub formă de uleiuri esențiale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale 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, uleiuri esențiale vegetale, uleiuri
eterice, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), preparate pentru curățare
și odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, articole de parfumerie și odorizante,
produse cosmetice, ceruri de masaj, produse
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice
pentru copii, produse cosmetice pentru vânzare
sub formă de kit, produse cosmetice și preparate
cosmetice, preparate cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme de masaj,
nemedicinale, loțiuni parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), lumânări de masaj de uz cosmetic,
apă parfumată pentru lenjerie, ceară de parchet,
ceară naturală pentru podele, ceară pentru
lustruit, ceară pentru parchet, ceară preparată
pentru lustruire, ceruri de parchet și mobilă,
coloranți pentru toaletă, compoziții de curățare
pentru toalete, compoziții pentru curățarea
geamurilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
degresanți pentru curățare, detartranți de uz
casnic, detartranți praf folosiți pentru mașina de
spălat, detergent pentru spălare, detergent solid,
cu eliberare în timp, pentru țevi de evacuare,
detergenți, decapanți pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curățare), produse de curățat,
produse de degresare, altele decât cele folosite
în procesele de fabricație, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă de
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spumă, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei de
uz medical, geluri de curățare pentru wc-uri,
geraniol pentru parfumare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide antiderapante pentru dușumele,
lichide de curățare, lichide de curățare pentru
literele mașinilor de scris, lichide degresante,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săpun de
uz casnic, săpun lichid pentru spălarea vaselor,
săpun pentru curățarea suprafețelor cu depuneri
de grăsime sau gudron, săpun praf, săpun în
calupuri pentru curățare menajeră, șampon de
covoare, uleiuri de curățare, uleiuri naturale de
curățare, produse de curățare sub formă de
spray de uz casnic.
5. Produse
pentru
purificarea
aerului,
deodorante wc, deodorante pentru automobile,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
tapițerie, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, dezodorizante
pentru automobile, dezodorizante pentru baie,
dezodorizante pentru covoare, dezodorizante
pentru frigider, dezodorizante pentru litiere,
dezodorizante
pentru
materiale
textile,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare a
gunoiului, dezodorizante pentru îmbrăcăminte,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale
textile,
preparate
deodorante
universale pentru uz menajer, comercial sau
industrial, preparate dezodorizante pentru litiera
animalelor de companie, preparate pentru
dezodorizarea aerului care conțin cărbune activ,
preparate pentru dezodorizarea covoarelor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor
neplăcute, utilizate pe haine și materiale textile,
produse pentru eliminarea mirosului de animale
de companie, produse pentru odorizarea aerului,
produse pentru odorizarea aerului în automobile,
rezerve pentru dezodorizarea aerului, sprayuri pentru dezodorizarea aerului, sprayuri
pentru dezodorizarea camerelor, sprayuri pentru
împrospatarea aerului, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
preparate și articole dentare, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185300
27/09/2021
GEORGETA-DANIELA
NICOLAESCU-VOINESCU, STR.
MUZEUL ZAMBACCIAN NR.
21, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 06955

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Sergiu Nicolaescu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, baze de date
computerizate,
conţinut
media,
fişiere
multimedia descărcabile, software, aplicaţii
software,
cărţi
electronice,
discuri
preînregistrate, suporturi de date magnetice
pre-înregistrate, fişiere de date înregistrate,
date
înregistrate
electronic,
CD-l-uri
preînregistrate (compact discuri interactive),
medii de stocare descărcabile, publicaţii
electronice descărcabile, broşuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
cărţi electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile,
programe
de
calculatoare
(software
descărcabil),
aplicaţii
mobile
descărcabile pentru transmiterea de informaţii,
ghiduri de pregătire în format electronic,
benzi audio preînregistrate, cârduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broşuri
electronice descărcabile, cărţi audio, cărţi
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preînregistrate,
fişiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, Aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare ştiinţifică şi de laborator, aparate
şi simulatoare educaţionale, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare şi control,
dispozitive electrice ştiinţifice şi de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
şi dispozitive de corecţie, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, protecţie şi de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audiovizuale,
multimedia şi fotografice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
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magnetice de stocare a datelor, discuri de vinii,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, filme descărcabile, filrpe
video, fotografii digitale descărcabile, fişiere
multimedia descărcabile.
16. Hârtie şi carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale şi mijloace pentru decorare şi
artă, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie şi rechizite şcolare, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare
din hârtie, carton sau plastic, blocnotesuri,
suporturi pentru afişe din hârtie sau carton),
reviste generaliste (publicaţii periodice), reviste
(publicaţii periodice), cărţi, ziare, ziare cotidiene,
reviste ca suplimente la ziare, comunicate de
presă tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
buletine informative, pliante informative tipărite,
cartonaşe informative tipărite, hârtie şi carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale
şi mijloace pentru decorare şi artă, obiecte
de artă şi figurine din hârtie şi carton şi
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie şi rechizite şcolare, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare
din hârtie, carton sau plastic, albume foto
şi albume pentru colecţionari, articole de
papetărie cu excepţia mobilei şi accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru
birou, arte vizuale tipărite, benzi desenate,
broşuri, blocnotesuri, caiete, buletine (materiale
tipărite), buletine de ştiri (materiale tipărite),
carneţele, fişiere, jurnale şi agende, materiale
imprimate, materiale educative şi didactice,
maşini de birou, notesuri, publicaţii periodice,
publicaţii imprimate, publicaţii educative,
publicaţii de reclame tipărite, programe tipărite,
materiale pentru educaţie/învăţământ, produse
de imprimerie, papetărie şi rechizite şcolare,
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
materiale pentru filtrare din hârtie, sacoşe
şi articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
albume foto şi albume pentru colecţionari,
reviste generaliste (publicaţii periodice), reviste
(publicaţii periodice), cărţi, ziare, ziare cotidiene,
reviste ca suplimente la ziare, comunicate de
presă tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
buletine informative, pliante informative tipărite,
cartonaşe informative tipărite, hârtie şi carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale
şi mijloace pentru decorare şi artă, obiecte
de artă şi figurine din hârtie şi carton şi
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie şi rechizite şcolare, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare

din hârtie, carton sau plastic, albume foto
şi albume pentru colecţionari, articole de
papetărie cu excepţia mobilei şi accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
arte vizuale tipărite, benzi desenate, broşuri,
blocnotesuri, caiete, buletine (materiale tipărite),
buletine de ştiri (materiale tipărite), carneţele,
fişiere, jurnale şi agende, materiale imprimate,
materiale educative şi didactice, maşini de
birou, notesuri, publicaţii periodice, publicaţii
imprimate, publicaţii educative, publicaţii de
reclame tipărite, programe tipărite, publicaţii
periodice tipărite în domeniul filmelor.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
intermediere comercială, realizare de târguri şi
expoziţii virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, publicitate, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente şi cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare
hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informaţiei, audio-vizuale, multimedia
şi fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare şi control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii
pentru ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi
brelocuri pentru acestea, pietre preţioase, perle
şi metale preţioase şi imitaţii ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi
carton, adezivi, obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice,
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje,
pungi, portofele şi alte accesorii, genţi, articole
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de şelărie, bice şi articole vestimentare pentru
animale, piele şi imitaţie de piele, blănuri şi
piei şi produse rezultate din acestea, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
şi articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu fructe, flori şi legume artificiale,
brelocuri, decoraţiuni de perete şi tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă şi articole
pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi
terenuri de joacă, ornamente pentru petrecere
şi pomi de crăciun artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
carne, fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase), ouă şi produse
din ouă, peşte, fructe de mare şi moluşte,
produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi,
sare, mirodenii, arome şi condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu seminţe procesate, amidon, preparate coapte
şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun şi produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale şi ţigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu cosmetice, articole de parfumerie, odorizante
si produse de toaletă, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
şi accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la materiale
de construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu căni şi
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu adezivi, articole de
papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale şi
mijloace pentru decorare şi artă, produse de
imprimerie, sacoşe şi articole pentru ambalare,

împachetare şi depozitare, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit),
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate, benzi adezive, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu mobilă
şi mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri
şi articole de joacă, aparate pentru parcuri
de distracţii şi terenuri de joacă, articole şi
echipament de sport, tutun şi produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), articole pentru uz
cu tutun, chibrituri, vaporizatoare personale şi
ţigarete electronice, şi arome şi soluţii pentru
acestea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promotionale, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, furnizare şi
închiriere de spaţiu, timpi şi mijloace de
publicitate, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărţi audio, cărţi
electronice descarcabile, CD-uri si DVD-uri
inregistrate, fişiere digitale si conţinut media
descarcabil, Servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică şi filme descarcabile
şi preînregistrate, regie de film pentru filme
publicitare, Regie de film pentru filme publicitare.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice,
servicii de agenţii de presă, servicii de
comunicaţii ale agenţiilor de presă, servicii
ale agenţiilor de presă (transmitere de ştiri),
transmisie de emisiuni televizate, emisiuni
de ştiri (transmisii), buletine informative
computerizate, servicii de buletine informative
electronice, furnizare de servicii de buletine
informative electronice şi camere de chat online,
furnizarea de buletine informative electronice
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de spaţii de
chat online şi de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de ştiri la organizaţiile
care difuzează ştiri, transmitere electronică de
ştiri, servicii de agenţii de ştiri electronice,
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate,
servicii ale agenţiilor de ştiri pentru transmisii
electronice, furnizarea şi închirierea de instalaţii
şi echipamente de telecomunicaţii, servicii de
telecomunicaţii, telecomunicaţii, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, siteuri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
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la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie de podcasturi, transmisie on-line de
publicaţii electronice, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, furnizarea
şi închirierea de instalaţii şi echipamente
de telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
telecomunicaţii, cornunicarea cu terminale de
computere şi acces internet, emisiuni televizate,
emisiuni de ştiri (transmisii), servicii de conferinţe
pe web, servicii de conferinţe video prin satelit,
difuzare de filme prin televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la filme şi programe
de televiziune, furnizat printr-un serviciu video
la cerere, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi de
informaţii, servicii de difuzare de programe de
televiziune, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe alte
suporturi media, comunicare prin bloguri oniine,
emisiuni televizate, comunicare (transmisie) prin
bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afişe, organizare de conferinţe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte şi redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educaţiei,
divertismentului şi sportului, servicii educative,
de divertisment şi sportive, traducere şi
interpretare, educaţie, divertisment şi sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferinţe educaţionale, creare
(redactare) de conţinut educaţional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare, publicare
multimedia a publicaţiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de seminarii şi congrese,
educaţie şi instruire, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o
reţea globală de calculatoare, emisiuni de
radio (programare), producţia de emisiuni
radiofonice, producţie de emisiuni de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, servicii pentru

producţie de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producţie audio, video şi
multimedia şi fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia oniine, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentaţii în direct, producţie de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fişe informative, servicii
pentru publicarea buletinelor informative, servicii
informative cu privire la sporturi, servicii
informative cu privire la filme video, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, servicii de reporteri
de ştiri, distribuire de ştiri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de ştiri, pregătirea programelor de ştiri pentru
difuzare, furnizare de ştiri referitoare la sport,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
servicii de programe de ştiri pentru radio sau
televiziune, servicii de programare a ştirilor în
vederea transmiterii prin internet, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, publicare online de cărţi şi reviste electronice, publicare de
reviste în format electronic pe internet, furnizare
oniine de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, servicii de bibliotecă
oniine, şi anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii şi imagini printr-o reţea oniine de
calculatoare, închirieri de cărţi, publicare de cărţi,
închiriere de cărţi audio, publicare de cărţi audio,
publicare multimedia de cărţi, editare de cărţi şi
recenzii, publicare de cărţi şi recenzii, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărţi, publicare de
cărţi şi periodice electronice oniine, publicare
multimedia, servicii de conferinţe, organizarea şi
conducerea de conferinţe şi seminarii, regie de
spectacole și filme, altele decât pentru filmele
cu scop publicitar, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente şi competiţii sportive, organizare
de evenimente şi concursuri sportive,
organizare şi coordonare de evenimente
educaţionale, organizare şi coordonare de
evenimente sportive, organizare şi coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare şi servicii de agenţii de bilete pentru
evenimente, servicii de rezervare de bilete şi
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locuri la evenimente culturale, organizarea şi
conducerea de simpozioane.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07031

(111)185191

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185217
08/10/2021
EMRE OCAL, SOS PANTELIMON
NR. 312, BL.6, SC. B, AP. 6,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 07136

05/10/2021
LEARNING TOGETHER SRL,
SAT SANLEANI NR.502A, JUD.
ARAD, COMUNA LIVADA, ARAD,
ROMANIA

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

silver elegance Vip Perfume

(540)
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

Learning Together
(531)

───────

Clasificare Viena: 05.01.05; 02.09.14;
26.03.01; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate: roz, albastru,
galben,maro, mov, verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(111)185301

(210)
(151)
(732)

M 2021 07148

(740)

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

───────

13/10/2021
MUJA OVIDIU, STR. SMARDAN
NR. 2A, JUD. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

AMINTIRI DIN COPILARIE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
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de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi
de excursii, organizare şi rezervare de excursii
şi de tururi de oraş, furnizare de informaţii
pentru turişti despre excursii şi tururi de oraş,
organizare de excursii, excursii de o zi şi
tururi de oraş, planificare şi organizare de tururi
de oraş şi de excursii de o zi, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic şi
excursii, transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc
în străinătate, servicii de folosire în comun
a autovehiculelor, cărăuşie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea de
croaziere, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/
livrarea de ziare, livrarea bunurilor prin
comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri
de călătorie, însoţirea turiştilor, transportul
cu feribotul, livrarea de flori, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, servicii de transport pentru tururile
de vizitare a obiectivelor turistice, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor/
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, rezervări
de călătorie, alimentarea cu apă, distribuirea
apei, împachetarea bunurilor, servicii de turism,
servicii de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru

transport, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători.
41. Organizare de prezentări în scop de
instruire, consultanță privind organizarea de
competiții culinare, servicii de educație
referitoare la arta culinară, servicii de consultanță
în domeniul competițiilor culinare, furnizarea de
cursuri de pregătire referitoare la turismul cu
rulotă
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, cazare temporară, servicii
de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii de ospitalitate
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(alimente și băuturi), restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant și bar, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii de
agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea de
rezervări la hotel.
───────

40. Păstrare de fotografii (conservare).
41. Organizarea de expoziții la muzeu,
prezentare de expoziții de muzeu, publicare
de documente altele decat cele publicitare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, servicii de arhivă de bibliotecă, producție
de materiale video, publicare de texte altele
decat cele publicitare.
42. Digitizare de documente.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07195

(111)185013

06/10/2021
CATALIN SAVU, DRUMUL
TABEREI NR.34, BL. T3 AP. 109,
BUCURESTI, ROMANIA

(111)185302

(210)
(151)
(732)

M 2021 07261

(740)

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

08/10/2021
TRANS EUROPA SRL, STR.
DISTRIBUȚIEI NR. 30, JUD. SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

FINOR

O companie plăcută!
(511)

(531)

Clasificare Viena: 26.11.06; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: mov (HEX
#402580),roz (HEX #DD53C0),
portocaliu (HEX#FF825A)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07207

(111)184983

06/10/2021
ASOCIAȚIA Q-ARTS, STRADA
SIMERIA NR. 9, ETAJ. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013987,
ROMANIA

MUZEUL ABANDONULUI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)184992
26/10/2021
ARTEMIS-IOANA NEAGU, STR.
GEORGE ENESCU, BL. 8, SC.
B, AP. 6B, JUDEŢ HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA
NICOLAE NEAGU, STR. GEORGE
ENESCU, BL. 8, SC. B, AP. 6B,
JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA
M 2021 07741

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07274

(111)185011

11/10/2021
GEORGIANA COMONIȚĂ, STR.
GOVORA NR. 7, BLOC 90, SCARA
3, ET. 3, AP. 43, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Elysee ... mmm c'est bon
(531)
(511)

liebe kinder
(531)

Clasificare Viena: 01.01.10; 02.05.23;
02.09.01; 05.05.21; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de predare, servicii educaționale,
servicii de instruire, servicii de grădiniță.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de creșă, servicii de
catering.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, arome
pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de cofetărie care conţin
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
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produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază
de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă
de scoici de mare, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată
sub formă de praline, ciocolată umplută,
ciubucuri, dulciuri, dulciuri (bomboane) care
conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu aromă de
fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri de casă,
dulciuri de mestecat (nemedicinale), dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe, dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de acadele, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de bomboane caramel, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de ciocolată,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de nuga,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale
sub formă de tablete, fondante de ciocolată,
jeleuri (dulciuri), jeleuri din fructe (nu de uz
medical), ouă de paști, ouă de ciocolată,
praline, praline de ciocolată, praline umplute
cu lichid, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
șerbeturi (produse de cofetărie), batoane de
prăjitură, ecleruri, deserturi preparate (produse
de patiserie), fursecuri, fursecuri cu glazură
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu

aromă de ciocolată, napolitane, napolitane
comestibile, napolitane (alimente), napolitane
cu caramel și ciocolată, napolitane rulou
(biscuiți), napolitane învelite în ciocolată, paste
de ciocolată, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu
migdale, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură învelită în ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici
cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată
și lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga cu nuci
pecan, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, biscuiți, biscuiți cu fructe,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de graham,
biscuiți cu glazură, aluat pentru biscuiți, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți de orez, biscuiți
crackers, biscuiți olandezi, biscuiți crocanți,
biscuiți aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți
dulci sau sărați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pe jumătate
înveliți în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, torturi, torturi
vegane, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, macarons, bomboane de decor pentru
torturi, înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, batoane de înghețată, amestecuri de
înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, lapte congelat (înghețată), deserturi cu
înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), prafuri
de înghețată instant, gheață brută și înghețată,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată infuzată
cu alcool, batoane de înghețată pe băț, dulciuri
de înghețată de iaurt, înghețată sub formă
de sandviș, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, produse
de cofetărie cu înghețată, băuturi pe bază
de înghețată, amestecuri pentru cornete de
înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, amestecuri
pentru prepararea produselor din înghețată,
produse de cofetărie înghețate care conțin
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înghețată, înlocuitori pentru înghețată pe bază
de soia, produse de înghețată pe bază de
soia, înghețată care nu e preparata din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), arome folosite pentru preparea de
înghețată (altele decât esențele eterice sau
uleiuri esențiale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de prăjituri, livrare de dulciuri,
livrare de produse de cofetărie, livrare pe cale
rutieră, organizarea ridicării de produse, servicii
de livrare, servicii de livrare a alimentelor,
transport și depozitare.
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și

coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), planificarea de spectacole
(divertisment).
───────

(111)185204

(210)
(151)
(732)

M 2021 07811

(740)

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

23/04/2015
Match Group, LLC, P.O. BOX
25458, DALLAS, TEXAS, 75225,
TEXAS, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(540)

SWIPE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii matrimoniale, servicii de rețele de
socializare, de prezentare și de organizare de
întâlniri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185336
29/10/2021
CKV GLOBAL STORE SRL, BD.
PIPERA NR. 1/I, CONSTRUCȚIA
C2, ET. 5, BIROUL NR. 11,
COMPART. 57, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

M 2021 07826

ZENINO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrasive, produse de toaletă nemedicinale
pentru oameni, produse pentru curățarea și
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îngrijirea corpului și a feței, produse pentru
lustruire dinților, produse pentru baie și duș,
produse pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, produse pentru epilare,
produse pentru bărbierit și pentru după bărbierit,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare sau după
expunerea la soare, creme și loțiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duș, șampoane,
șampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură nu cea pentru
scopuri medicale, produse pentru împrospătarea
respirației, produse de parfumerie, deodorante
de uz personal, antiperspirante (articole
de toaleta), săpun antiperspirant, potpuriuri
(arome), odorizante de cameră, balsam pentru
buze (nemedicinal), creme pentru piele, creme
de protecție, creme după plajă, creme cu
protecție solară, creme de ras, loțiuni de uz
cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj altele
decât cele de uz medical, creme, loțiuni și
geluri hidratante, ulei de cocos de uz cosmetic,
cosmetice pentru animale, produse cosmetice
pentru copii, șampoane pentru animale de
companie.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante anti bacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical: gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiratiei de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale dupăras, picături de ochi, pansamente, bandaje

și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animate, vitamine
și
preparate
cu
vitamine,
suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile
de medicamente umplute, algicide, acaricide,
bețișoare anti-țânțari, bețișoare fumigante,
fungicide, erbicide, hârtie cu insecticid contra
moliilor, preparate antiparazitare pentru animate
de companie, prafuri antipurici pentru animate,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animate, geluri
antibacteriene.
8. Ondulatoare de păr electric (ustensile
de mână), ondulatoare electrice pentru păr
(ustensile de mână), ondulatoare electrice de păr
(ustensile de mână), foarfece de tuns, mașini
de tuns (ustensile de mână), mașini electrice
de tuns (ustensile de mână), mașini de tuns
electric (ustensile de mână), aparate electrice
pentru tuns părul (ustensile de mână), aparate
de tuns părul, non-electrice (ustensile de mână),
mașini de tuns părul acționate manual, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate electrice de tuns părul din nas (ustensile
de mână), aparate electrice de tuns părul din
urechi (ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice (ustensile de mână),
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de tuns electrice de uz personal (acționate
manual), aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, mașini de tuns barba, mașini
de tuns (manuale), aparate electrice de tuns
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barba (ustensile de mână), arme de mână
ascuțite și contondente, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animate,
acționate manual, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor
și pentru construcție, reparație și întreținere,
unelte pentru ridicat (cricuri), instrumente pentru
menținerea focului, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, instrumente
pentru menținerea focului, acționate manual,
ciocane, ciocane de lemn și baroase (unelte
de mână), instrumente de fixare și îmbinare,
acționate manual, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței.,
lame de ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie,
rindele, freze (scule), mașini de tăiat, diamant
de tăiat sticlă, atomizoare acționate manual,
de uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animate, agrafe de păr pentru bebeluși,
aparate de epilat, aparate de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate electrice de tuns părul din
nas, aparate electrice de tuns părul din urechi,
aparate electrice pentru tuns (instrumente
manuale), aparate electrice pentru tuns părul,
aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
neelectrice de tuns barba, mașini de tuns
electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații (ustensile de mână), aparate de ras
de unică folosință, aparate de ras electrice
(ustensile de mână), brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,

pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive
de curățat cartofi (cuțite), dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, dispozitive neelectrice
de feliat alimente, foarfece de bucătărie,
feliatoare de legume acționate manual,
instrumente pentru scoaterea solzilor de pește,
instrumente pentru extragerea cotoarelor de
măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, râzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură nonelectrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, clești de scos
cuie, clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage,
pompe de mână, scule de mână pentru

471

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

perforare, acționate manual, altele decât cele
de birou, raclete pentru schiuri, pulverizatoare
(unelte acționate manual), pompe pentru lichide
(acționate manual), răngi de scos cuie (unelte
manuale), unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, clești patent, clești, cleme
de prindere (scule manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), fiare de marcare
(instrumente manuale), echere culisabile (unelte
acționate manual), dispozitive de îndreptare a
firelor (unelte acționate manual), dispozitive de
curbat țevi (unelte acționate manual), menghine,
leviere, instrumente pentru finisarea pereților
din rigips, instrumente de fixare și îmbinare,
pene de fixare, perii de sârmă (unelte acționate
manual), mojare pentru pisat, mistrii pentru
îmbinări, mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie,
patrițe de numerotare, mojare pentru pisat
(unelte manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de
centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente
de defrișare fiind scule de mână, lopeți,
lopățele de grădina, instrumente pentru tăierea
ghearelor la păsările de curte (instrumente
acționate manual), instrumente pentru mânarea
vitelor, acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) folosite în grădină
pentru pulverizarea insecticidelor, mașini de
tuns gazon (instrumente manuale), mașini de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
pulverizatoare agricole (acționate manual),
prășitori manuale, mistrii, târnăcoape (unelte
de mână), săpăligi (unelte de mână), unelte
de tăiat buruieni acționate manual, unelte de
scos buruieni acționate manual, unelte pentru
altoit (unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnăcop, cricuri tip crocodile
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,

acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale,
dispozitive
de
măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice,
echipament
pentru
scufundări,
magneți,
materiale înregistrate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
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încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție., cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
analizoare
de
imagine,
analizoare
de
luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare
giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, displayuri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate

pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genți pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audiovideo pentru mașini (ice), sisteme audiovideo de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
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calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (nonmedical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, cârduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, alarme
si echipamente de avertizare, aparate
de semnalizare, aparate electronice de
supraveghere, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, aparate de scanare corporală

cu raze x pentru securitate, aparate și
instrumente de semnalizare, sisteme de
stingere a incendiilor, senzori pentru protecția
vieții private, senzori de fum, roboți pentru
supraveghere de securitate, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme
de supraveghere video, mănuși rezistente
la foc, etichete electronice de siguranță,
echipamente de protecție și siguranță,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, detectoare de fum, conuri de
trafic, camere retrovizoare pentru vehicule,
dispozitive de control al accesului, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, benzi adezive de securitate
(magnetice), bastoane de mână pentru
siguranță, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, accesorii de
protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, aparate pentru
salvare maritimă, aparate pentru siguranța
traficului feroviar, articole de îmbrăcăminte
rezistente la foc, articole de îmbrăcăminte
pentru motocicliști de protecție împotriva
accidentelor sau rănirilor, cagule ignifuge,
benzi reflectorizante pentru purtat, articole de
protecție pentru cap, articole de îmbrăcăminte
pentru protecția împotriva leziunilor, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, costume de pericol
biologic, costume antigravitaționale, curele de
susținere pentru muncitori, discuri reflectorizante
individuale pentru prevenirea accidentelor de
circulație, dispozitive de protecție contra razelor
x, cu excepția celor de uz medical, filtre pentru
măști respiratorii, dispozitive și echipament de
salvare, dispozitive de protecție pentru dinți,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, hamuri de salvare, genunchiere
pentru muncitori, încălțăminte de protecție,
măști de gaze, măști antipoluare pentru
protecție respiratorie, mănuși de unică folosință
pentru laborator, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, lentile pentru măști de protecție
pentru față, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari
de protecție anti-aburire., ochelari antipraf,
măști pentru respirație, măști de protecție
pentru muncitori, măști de protecție, protecția
capului, protecția ochilor, plase de protecție
împotriva accidentelor, plase de siguranță,
prelate de protecție, pături ignifuge, pături
de supraviețuire, îmbrăcăminte de protecție
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împotriva accidentelor, radiațiilor și focului,
viziere de protecție, veste de salvare, veste
antiglonț, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electronice, aparate și
instrumente multimedia, aparate de înregistrare,
aparate de copiere, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, digitizoare,
decodoare, convertoare analogice, compresoare
de semnal, codoare optice, dispozitive audiovizuale și fotografice, dispozitive pentru
stocarea de date, dispozitive multifuncționale
care încorporează funcțiile de copiere și
fax în modul autonom, dispozitive de
montare pentru camere, echipamente de
comunicare, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (RFID), lochuri electronice,
masere
(amplificatoare
de
microunde),
procesoare de vorbire, unități de codificare
electronică, tastaturi fara fir, tastaturi,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, terminale multimedia,
transformatoare acustice, transmițătoare optice,
terminale pentru recepția semnalului, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
sintetizatoare de frecvențe, sistem de
automatizare pentru clădiri, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de date pre-înregistrate destinate
utilizării cu calculatorul, stilouri magneto-optice,
limitatoare de semnal, inele inteligente, huse
pentru agende electronice, antene folosite,
de asemenea, ca și aparate de comunicație,
accesorii de montare pentru aparate radio,
adaptoare de radiofrecvență, amplificatoare de
viteză, antene parabolice, antene satelit, aparate
cu frecvențe extrem de mari pentru rețele fără
fir, aparate de comunicații, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de

recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,
echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,
transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,
procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață
audio digitale, aparate holografice, uscătoare
de film, unități pentru discuri, transmițătoare
fm, unități de cd-rom, unități pentru dvd-uri,
vizoare optice, sisteme audio-vizuale, servere
video digitale, sisteme de sonorizare exterioară,
sisteme de vizualizare video, sisteme micro
dvd, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
stații de andocare pentru playere audio
digitale, telecomenzi multifuncționale, playere
multimedia, playere mp4, playere video digitale,
planetarii, player portabil multimedia, servere
audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru dvd
playere, filtre acustice din pânză, pentru aparate
radio, indicatoare laser tip pointer, instrumente
pentru karaoke, lentile, monitoare pentru tabletă,
echipamente fotografice, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin
cablu, camere video activate prin mișcare,
cinematografe de realitate virtuală (vr), căști
pentru jocuri de realitate virtuală, baze pentru
difuzoare, difuzoare inteligente, cutii pentru
lentile, cutii pentru filme, coperte pentru cititoare
de cărți electronice, cititoare cd portabile,
afisaje electronice, afișaje cu cristale lichide,
afișaje pentru vehicule, aparate cinematografice,
aparate de proiecție, aparate tv, aparate de
supraveghere vizuală, aparate de televiziune
cu circuit inchis, aparate video, aparatură de
amplificare video, baterii pentru proiectoare,
camere de bord, camere de filmat, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică, camere
video digitale, camere video de supraveghere,
camere video 360°, căști pentru realitate
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virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare a
banilor, tablete grafice digitale, scanere pentru
coduri de bare, sintetizatoare de imagine,
sisteme de inteligență artificială, sisteme de
control electronice, sisteme de procesare de
date, scaner de mână, scanere (echipamente
pentru procesarea datelor), răcitoare pentru
procesoare pentru aparatele de procesare a
datelor, periferice adaptate pentru a fi folosite
la calculatoare, panouri digitale, ochelari de
realitate virtuală, boxe de calculator, cârduri
pentru pc, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, creion electronic (creioane optice), filtre
pentru ecrane de calculator, monitoare, joystickuri pentru calculator, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare), huse
(adaptate) pentru calculatoare, imprimante
pentru calculator, mouse (periferice de
calculator), stilouri electronice, scanere mobile
pentru documente, suporturi de mouse, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, touchpad-uri pentru calculatoare,
terminale pentru poșta electronică, terminale
informatice, analizoare de imagine, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator,
cârduri
pentru
porturi
usb,
distribuitoare de bilete, dispozitive periferice
de calculator, huse pentru dispozitive digitale
de ajutor personal, instrumente matematice,
magnetofoane, mașini contabile, mașini de
facturat, sintonizatoare amplificatoare, aparate
de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru

localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
dispozitive de testare și controlul calității,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de măsurare, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, bănci de încărcare, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, componente
electrice și electronice, filtre electrice, cabluri
scart, convertoare alternativ-continuu, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice,
surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de
priză, adaptoare usb, cabluri prelungitoare,
prelungitoare cu prize multiple, panouri solare,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente, ceasuri
inteligente.
10. Brățări antireumatismale, brățări magnetice
de uz medical, scaune de masaj, aparate de
masaj, mănuși pentru masaj, bile de masaj,
pernuțe de masaj termal, instrumente de masaj
manual, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
pentru spate, aparate de masaj pentru gât,
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aparate de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru ochi, aparate cu vibrații pentru masaj, role
de spumă pentru masaj, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate de
masaj profund cu căldură, paturi de masaj de
uz medical, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, aparate de masaj de uz personal, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj (de uz medical), aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, aparate
de masaj pentru scalp care funcționează cu
baterii, pietre de masaj corporal pentru terapia
de raclaj pe meridian, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, aparate electrice
pentru masajul scalpului, de uz comercial,
aparate electrice pentru masaje estetice, de
uz casnic, aparate de masaj pentru gât și
umeri, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate electrice de masaj pentru
uz casnic, dușuri bucale electrice utilizate de
medici stomatologi, tuburi bucale, genunchiere
(de susținere), umidificatoare pentru utilizare
în tratamente medicale, umidificatoare pentru
utilizare cu aparate de terapie respiratorie,
bandaje ortopedice, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje pentru
articulații, brățări pentru fixarea articulațiilor,
bandaje de susținere pentru articulații, bandaje
(de susținere) pentru articulații anatomice,
bandaje tubulare elastice pentru susținerea
articulațiilor, lămpi chirurgicale, lămpi medicale
chirurgicale, lămpi de uz medical, lămpi folosite
la examinarea medicală, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, lămpi pentru tratament
dentar, lămpi de uz medical (curativ), lămpi
solare de uz medical, lămpi frontale pentru
chirurgie (de purtat pe cap), dispozitive
cu lămpi cu arc carbonic pentru scopuri
terapeutice, lămpi cu infraroșii de uz medical,
suporturi ortopedice, hamuri ortopedice, perne
ortopedice, tălpi ortopedice, aparate ortopedice,
dispozitive ortopedice, articole ortopedice,
dispozitive ortopedice din silicon, proteze
ortopedice de femur, suporturi ortopedice
pentru călcâie, centuri pentru uz ortopedic,
șabloane pentru scopuri ortopedice, goniometre
de uz ortopedic, perne de uz ortopedic,
talonete de uz ortopedic, ațele de uz
ortopedic, bandaje de uz ortopedic, câmpuri
ortopedice adaptate pentru operațiile ortopedice,
branțuri moi (ortopedice), suporturi arcuite
(ortopedice), branțuri ortopedice detașabile,
separatoare pentru degetele de la picioare
de uz orthopedic, aparate ortopedice pentru

malformații congenitale ale labei piciorului,
protecții pentru degete introduse în încălțăminte
(ortopedice), discuri sub formă de implanturi
ortopedice chirurgicale, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare, branțuri pentru
papuci de casă (ortopedice), instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia ortopedică,
branțuri cu pernițe pentru pantofi (ortopedice),
branțuri pentru pantofi, de uz ortopedic, pernițe
pentru pantofi, de uz ortopedic, bandaje din gips
pentru uz ortopedic, aparate ortopedice pentru
coloana vertebrală, branțuri pentru alinierea
piciorului (ortopedice), ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), proteze ortopedice
pentru implanturi articulare, suporturi arcuite
pentru pantofi ortopedici, implanturi ortopedice
din materiale artificiale, saltele gonflabile de
uz ortopedic, implanturi ortopedice pentru
articulații, dispozitive ortopedice de fixare,
suporturi ortopedice pentru picioare, suporturi
de compresie ortopedice, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, abajururi pentru lămpi, accesorii de
reglare pentru aparatele de apă sau de gaz și
pentru conductele de apă sau de gaz, accesorii
de reglare și siguranță pentru aparate cu apă,
accesorii de reglare și siguranță pentru aparate
de gaz, accesorii de siguranță pentru aparatele
de apă sau de gaz și pentru conductele de apă
sau de gaz, accesorii pentru baie respectiv: căzi
de baie, fitinguri pentru baie, instalații sanitare
pentru baie, instalații de tras apa, aparate de
uscare a mâinilor pentru băi, încălzitoare pentru
băi, fitinguri pentru baie cu aer cald, vase de
toaletă, toalete portabile, lavoare pentru spălat
mâinile / bazine pentru spălat mâinile, aparate
și instalații sanitare, aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, acumulatoare
de aburi, acumulatoare de căldură, aparate
cu aer cald, aparate de abur pentru fata
(saune), aparate pentru bronzat (solarii), aparate
de climatizare, aparate de clorizare pentru
bazinele de înot, aparate de cromatografie de
uz industrial, aparate de dezinfectare de uz
medical, aparate de dezinfectat, aparate de
dezodorizare, nu de uz personal, aparate de
făcut prăjitură din orez zdrobit, electrice, de uz
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casnic, aparate de filtrare a apei, aparate de
filtrare pentru acvarii, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate de iluminat
pentru vehicule, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire cu combustibil solid, lichid
sau gazos, aparate de încălzire pentru acvarii,
aparate de încălzire pentru băi, aparate de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzire și
de răcire pentru distribuirea de băuturi calde și
reci, aparate de încălzit, aparate de încălzit clei,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
aparate de încărcare pentru cuptoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
aparate de prăjit cu aer, aparate de prăjit pâine,
aparate de refrigerare, aparate de uz sanitar,
aparate electrice de făcut iaurt, aparate electrice
de gătit cu aburi, aparate electrice de gătit în vid,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
pentru copt vafe, aparate pentru băi de aer cald,
aparate pentru captarea apei, aparate pentru
deshidratarea resturilor alimentare, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
pentru dezodorizarea aerului, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate pentru sterilizarea
cărților, aparate pentru prajirea fructelor, aparate
pentru uscat mâinile pentru toalete publice,
aparate și instalații de gătit, aparate și instalații
de uscare, aparate și instalații de iluminat,
aparate și mașini de fabricare a gheții, aparate
și mașini pentru purificarea aerului, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
vaporizatoare pentru haine, aplice pentru lămpile
cu gaz, aprinzătoare, aprinzătoare de gaz,
armături de cuptoare, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, arzătoare, arzătoare cu alcool,
arzătoare cu incandescență, arzătoare cu
oxihidrogen, arzătoare de laborator, arzătoare
de ulei, arzătoare germicide, arzătoare pentru
acetilenă, bacuri de răcire pentru cuptoare,
băi spa (cazi), becuri de iluminat, becuri de
lămpi, becuri pentru indicatoare de direcție de
biciclete, bideuri, brichete pentru aprinderea
gazului, cabine pentru duș, cabine transportabile
pentru băi turcești, camere curate (instalații
sanitare), camere de răcire pentru depozitare,
canale de fum pentru șemineuri, capace
filetate de radiatoare, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, cazane de încălzire,
cazane de încălzire cu gaz, căzi pentru băi
de șezut, cenușare pentru cămine, chiuvete,
colectoare termice solare (încălzire), coloane
de rafinare pentru distilare, condensatoare de
gaz (altele decât cele care sunt organe de
mașini), instalații de conducte de apă, conducte
pentru instalații sanitare, congelatoare, coșuri
de faclă utilizate în industria petrolului, covoare
încălzite electric, crame, electrice, cuptoare,

altele decât cele folosite în laborator, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
industrial, cuptoare de ardere, cuptoare de
brutărie, cuptoare dentare, cuptoare solare,
cutii frigorifice, electrice, dezumidificatoare,
difuzoare de irigație picătură cu picătură
(accesorii pentru irigații), difuzoare (iluminat),
dispozitive de dezghețare pentru vehicule,
dispozitive de învârtit frigărui, dispozitive
încălzitoare pentru dezghețare a geamurilor
vehiculelor, dispozitive pentru răcirea aerului,
dispozitive și instalații pentru dedurizarea apei,
distribuitoare de dezinfectante pentru toalete,
distribuitoare electrice de băuturi, dulii pentru
lămpi electrice, dușuri, duze pentru micșorarea
presiunii jetului de apă, aparate de epurare
și purificare a gazelor, evaporatoare, fântâni,
fântâni artizanale, fântâni de ciocolată, felinare
cu lumânări, fierbătoare electrice, filamente
pentru lămpi electrice, filamente, filtre pentru
aer condiționat, filtre pentru apa potabilă, fitiluri
pentru sobele cu ulei, frigări pentru rotiserie,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, friteoze
electrice, generatoare de microbule pentru baie,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, aparate de prăjire / plite
pentru fript (aparate de gătit) / grătare (aparate
de gătit), hidranți, hote de aerisire pentru
laboratoare, hote de extracție pentru bucătărie,
încălzitoare de apă, încălzitoare de buzunar,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
încălzitoare electrice de biberoane, încălzitoare
pentru fiare, incineratoare, inele de etanșare
pentru robinete de apă, instalații automate de
irigare, instalații automate pentru transportat
cenușă, instalații de climatizare, instalații de
filtrare a aerului, instalații de furnizare a apei,
instalații de încălzire, instalații de încălzire pentru
vehicule, instalații de polimerizare, instalații de
răcire pentru tutun, instalații de sauna, instalații
de uscare, instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații pentru producerea aburului,
instalații pentru purificarea apei, instalații pentru
răcirea laptelui, instalații pentru răcirea apei,
instalații pentru tratarea combustibililor și a
moderatorilor nucleari, instalații sanitare de baie,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
lampadare, lămpi cu arc, lămpi cu gaz, lămpi cu
raze ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
lămpi cu ulei, lămpi de gaz, lămpi de iluminat,
lămpi de iluminat pentru acvarii, lămpi de
laborator, lămpi de ondulat, lămpi de siguranță,
lămpi de unghii, lămpi electrice, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi pentru mineri,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lanterne de biciclete, lanterne de iluminat,
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lanterne pentru cap, lanterne pentru iluminat,
lanterne pentru scufundări, lavabouri, lumini
pentru motociclete, lustre, mașini de ceață,
mașini de făcut înghețată, mașini de făcut pâine,
mașini de gătit, mașini de gătit multifuncționale,
mașini de irigații pentru agricultură, mașini de
prăjit, mașini de prăjit fructe, mașini de prăjit
tutun, mașini electrice de făcut lapte de soia,
numere luminoase pentru case, oale de gătit
sub presiune, electrice, pasteurizatoare, pături
electrice de încălzire, care nu sunt utilizate
în scopuri medicale, percolatoare electrice de
cafea, perne încălzite electric, utilizate în alte
scopuri decât cele medicale, pietre de lavă
pentru grătare, pisoare (obiecte sanitare), plăci
de gătit electrice , plafoniere, pompe de
căldură, prese de tortilla, electrice, proiectoare
de lumină , proiectoare pentru vehicule,
răcitoare de lichide (instalații), radiatoare de
încălzire central, radiatoare electrice, radiatoare
(încălzire), recipiente frigorifice, recipienți termici
electrici, recuperatoare de căldură, reflectoare
de lămpi, regulatoare de tiraj (încălzire),
reșouri, reșouri de păstrat mâncarea caldă,
rezervoare de apă sub presiune, rezervoare
de spălare cu apă, robinete, robinete de
amestecare pentru conducte de apă, robinete
de canalizare, rotisoare, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, scaune de toaletă,
schimbătoare de căldură, altele decât cele
care sunt componente ale mașinilor, șemineuri,
serpentine (elemente de instalații de distilare,
de încălzire sau de răcire), sisteme pentru
băi cu hidromasaj, sisteme pentru descărcarea
rezervorului de toaletă, sobe, șosete încălzite
electric, spălătoare de gaze (părți ale instalațiilor
de gaze), sterilizatoare, sterilizatoare de aer,
sterilizatoare de apă, sticle de lampă, suflante
cu aer cald, supape regulatoare de nivel
în rezervoare, suporturi pentru încărcarea
cuptoarelor, termofoare, termoplonjoare, țevi
de fum pentru boilere, țevi pentru cazane
de încălzire, torțe de semnalizare, tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
luminoase pentru iluminat, umidificatoare,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrala, uscătoare de aer, uscătoare de păr,
uscătoare electrice de rufe, ustensile de gătit
electrice, instalații de desalinizare, vase de
expansiune pentru instalații de încălzire centrala,
vase pentru tajine, electrice, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare de aer condiționat, ventilatoare
electrice de uz personal, ventilatoare pentru
șemineuri, ventile de aer pentru instalațiile de
încălzit cu aburi, vitrine frigorifice, vitrine termice,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare,

lămpi germicide, lămpi flexibile, lămpi decorative,
lămpi incandescente, lămpi de birou, lămpi din
sticlă, lămpi cu arc, lămpi pentru bronzat, lămpi
cu infraroșu, lămpi electrice incandescente,
lămpi cu ulei, lămpi stroboscopice (decorative),
lămpi cu halogen, becuri de lămpi, lămpi de
iluminat, lămpi de gaz, lămpi pentru cărți,
manșoane pentru lămpi, lămpi de urgență,
lămpi de acvariu, lămpi cu picior, lămpi
pentru lavabouri, lămpi de ondulat, lampioane
chinezești electrice, lămpi pentru camping, lămpi
cu led, lămpi de unghii, lămpi pentru corturi,
lămpi de podea, lămpi de laborator, lămpi
de buzunar, lămpi de siguranță, lămpi pentru
inspecție, lămpi cu descărcare, lămpi de masă,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi pentru
iluminat festiv, lămpi electrice de noapte, lămpi
portabile (pentru luminat), suporturi pentru lămpi
neelectrice, dulii pentru lămpi electrice, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi pentru iluminarea
vehiculelor, ornamente superioare pentru lămpi,
lămpi de căutare portabile, lămpi de iluminat
pentru exterior, lampioane japoneze din hârtie,
lampioane din hârtie, portabile, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, boilere pentru încălzire centrală,
aparat electric pentru încălzirea apei, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate cu apă
caldă, aparate de amestecarea apei, aparate
de dezinfectare, aparate de distribuire a apei,
aparate de distribuire a apei purificate și răcite,
aparate de încălzire pentru acvarii, instalații
de încălzire cu apă caldă, instalații pentru
răcirea apei, băi de abur, saune și spa-uri
(bazine), aparate pentru alimentarea cu apă
potabilă, aparate pentru captarea apei, boilere
cu apă, boilere cu gaz pentru încălzirea apei,
cazane de fierbere pentru spălătorii, cazane
electrice, cazane pe gaz pentru sistemele
de apă caldă menajeră, cazane pe gaz
pentru încălzirea bazinelor de înot, căptușeli
ajustate, pentru jacuzzi, dispozitive de încălzire
a apei pentru dușuri, distribuitoare de apă,
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instalații de conducte de apă, colectoare termice
solare (încălzire), colectoare de energie solară
pentru încălzire, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, dispozitive de
purjare de aer folosite împreună cu instalațiile
de alimentare cu apă, dispozitive de pulverizare
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, dispozitiv de blocare vortex,
hidranți, generatoare de apă ionizată, fitinguri
terminale pentru alimentare cu apă, filtre pentru
conductele de apă, filtre pentru dispozitive
de alimentare cu apă, filtre pentru aparatură
de alimentare cu apă, filtre pentru aparate
sanitare de distribuire a apei, filtre pentru
aparate sanitare, filtre pentru apa potabilă,
elemente de filtrare pentru ventilele de aerisire
ale rezervoarelor de alimentare cu apă, fântâni
arteziene, sisteme de irigare și stropire cu
apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese
pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în agricultură, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în horticultura, sisteme

de aspersoare pentru irigare, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aeratoare cu
funcție de economisire a apei pentru robinete,
aparat de purificare a apei pentru acvarii
cu apă de mare, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, aparate de desalinizare
a apei care utilizează osmoza inversă, aparate
de dezinfectare a apei, aparate de tratare a
apei, aparate de purificare a apei, aparate
de filtrare a apei potabile, aparate de filtrare
a apei, aparate de epurare a apei de la
robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei
în urinoare, instalații chimice pentru tratarea
apei potabile, instalații de epurare a apelor
uzate, instalații de sterilizare cu ultraviolete
(aparate de tratare a apei), instalații de sterilizare
chimică (aparate de tratare a apei), instalații
de purificare a apei de ploaie, membrane
pentru filtrarea apei, reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, instalații
pentru purificarea apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, rezervoare pentru
purificarea apei, supape de control al apei pentru
robinete, unități de purificare a apei, unități
de filtrare pentru osmoză inversă (echipamente
pentru tratarea apei), valve pentru reglarea
apei (accesorii de siguranță ), filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
electrostatice pentru filtrarea apei, filtre de
apă (instalații) pentru agricultură, filtre de apă,
de uz industrial, filtre de apă, filtre pentru
aparate pentru prepararea gheții, filtre pentru
apă reziduală, filtre pentru acvarii, filtre grosiere
pentru filtrarea apei, filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
căzi de duș, filtre pentru căzi cu hidromasaj,
filtre pentru bazine cu apă, filtre pentru
piscine, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), autoclave (sterilizatoare),
sterilizatoare cu ultraviolete, aprinzătoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
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de eșapament, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcționale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalații electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru reglarea
fluxului de gaze, supape (robinete), componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, aparate cu aer cald,
suflante de aer cald, mașini de irigații pentru
agricultură, uscătoare de păr, aparate pentru
uscarea mâinilor (uscare la cald), ventilatoare
electrice de uz personal, uscătoare de păr
portabile, suporturi adaptate pentru uscătoare
de păr, termofoare, suflante de aer cald, tigăi
electrice pentru încălzirea patului, perne de
încălzire neelectrice, altele decât cele de uz
medical, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, mașini de uscat părul pentru saloane de
coafură, perne încălzite, neelectrice, neutilizate
în scop medical, pernuțe termice, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, șosete încălzite
electric, pături electrice de încălzire, care nu
sunt utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
de făcut ceai, aparate de cafea, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate

de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, instalații de încălzire a
băuturilor, încălzitoare de căni electrice, inele
de încălzire, ibrice de ceai (electrice), ibrice
de cafea electrice, fără fir, ibrice, incineratoare
pentru deșeuri de uz casnic, instalații automate
pentru prepararea cafelei, huse ajustabile din
materiale textile pentru prăjitoare electrice de
pâine, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, hote de ventilație pentru sobe,
hote aspirante pentru mașini de gătit, grătare
pentru gătit, hibachi (dispozitive de încălzire
japoneze), grilluri electrice, grile pentru grătar,
grătare, friteuze pentru catering comercial,
friteuze industriale, friteuze electrice, grătare
afumătoare, grătare cu cărbune, grătare cu
gaz, grătare electrice, frigări pentru rotiserie,
frigidere pentru vin, frigidere electrice de uz
casnic, filtre electrice de cafea, filtre de
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ceai (aparate), domuri pentru răcire, elemente
electrice de încălzire, fierbătoare electrice,
cuptoare pentru pizza, deshidratoare electrice,
cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit cu fum,
dispozitive de uscare cu fum, dispozitive de
maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire si de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,

aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, epurare
și purificare a gazelor, echipament pentrru
procesare chimică, cuptoare și vetre industriale
(nu pentru alimente sau băuturi), aparate de
încălzire a aerului, aparate cu apă caldă, aparate
cu aer cald, aparat electric pentru încălzirea apei,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini de
prăjit tutun, mașini de gătit electrice, mașini
de ceață, mașini de gheață carbonică, lămpi
de gaz, lămpi de petrol, instalații pentru
producerea aburului, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, mașini pentru generare de
ceață artificială, mașini pentru generare de fum
artificial, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, mașini electrice de gătit sub presiune
cu autoclave de uz casnic, instalații de încălzire,
instalații de sterilizare pentru instrumente
medicale, instalații de apă calda, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
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încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, corpuri de încălzire, filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,

supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu
tiraj forțat, corpuri de încălzire ambientală
cilindrice dispuse orizontal cu tiraj forțat,
corpuri de încălzire ambientală cilindrice
portabile dispuse orizontal cu tiraj forțat,
convectoare (radiatoare), comutatoare de
temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, colectoare termice solare
(încălzire), comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, clapete pentru controlul aerului,
colectoare de energie solară pentru încălzire,
capace filetate de radiatoare, cabluri electrice
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pentru încălzire, boilere pentru încălzire centrală,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo,
pungi de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie,
întărituri din carton pentru legarea cărților,
hârtie și carton industriale, hârtie adezivă,
aplicatoare de vopsea sub formă de bureți,
aplicații din hârtie, batoane de cerneală, carduri
cu mostre de culori, cărți de desenat sau de
scris, cărbune pentru artiști plastici, clipsuri
magnetice pentru suporturi de pensule, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi (țe)

pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri
pe pânze, funde din hârtie, echere, dreptare,
echipament pentru arte, meșteșuguri și de
modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri, umplutură de
hârtie sau carton, saci de gunoi din hârtie sau
plastic, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
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sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâche, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
articole pentru birou, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), capse de birou, bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informații, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, cârduri de fidelitate
din hârtie, cârduri de cadouri, cârduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou si creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea

amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturipresă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
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dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
20. Adăposturi și paturi pentru animale de
companie, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, balamale nemetalice, vizoare
pentru uși, nu din metal (fără mărire), ventile,
nu din metal, tije, nemetalice pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, nemetalice,
tije, nemetalice pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice, tobe

de înfășurare nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, tipare din plastic pentru utilizare în
cadrul procesului de fabricare de mobilier, tuburi
din plastic care se pot strânge, goale, ventuze
(accesorii), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru
plante sau copaci, șine pentru perdele de duș,
țăruși nemetalici pentru corturi, suporturi pentru
plante, suporturi pentru fanioane, suporturi
pentru copaci (nemetalice), tacheți pentru
andocare, nu din metal, sisteme nemetalice de
fixare pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe
din plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru
ușă, nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere din plastic pentru uși,
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere de sprijin
nemetalice, lanțuri, nu din metal, inele pentru
perdele, inele pentru nas de taur (nemetalice),
mânere din ceramică, inele pentru draperii de
duș, glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, garnituri din material plastic, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru
furtunuri, încuietori și chei, nu din metal,
geamanduri, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, cârlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
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metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare mâner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobile), rafturi pliante, rame,
rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,

așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de baie, mobilier de exterior,
rafturi de mobile, mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
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din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele

pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
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animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate

pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru farduri
de ochi, bureți, bureței pentru machiaj,
bureți cosmetici, bureți de baie, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
toaletă, pămătufuri pentru bărbierit, bureți
pentru corp, bureți pentru curățarea feței,
bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimei,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere
din metale prețioase, pudriere din metale
prețioase (vândute goale), pudră cosmetică
compactă (goală), pulverizatoare de parfum,
pulverizatoare de uz casnic, spatule cosmetice,
rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru geluri
de duș: rafturi pentru preparate de curățare
a corpului, recipiente pentru cosmetice goale,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun goale, savoniere,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, periuțe pentru
sprâncene, sticle goale pentru pulverizare,
suporturi pentru cosmetice, truse de toaletă,
truse de toaletă cu conținut, perii cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de flori,
ghivece de flori, jardiniere, perii pentru gazon,
mănuși de grădinărit, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru flori,
stropitori, suporturi pentru flori, vaze, vaze pentru
flori, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, colivii pentru păsări,
boluri pentru peștișori, litiere pentru animale de
companie, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de rufe,
frânghii pentru întins rufele, mese de călcat,
încălțătoare, suporturi de uscat haine, suporturi
pentru fiare de călcat, articole de sticlărie,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan,
porțelanuri, lucrări de artă confecționate din
ceramică, lucrări de artă confecționate din
cristal, aparat de masaj pentru pielea capului,
bazine (recipiente), boluri pentru bărbierit, cuve
pentru clătit, chiuvete, dispozitive pentru săpun
lichid, dozatoare de gel de duș, dozatoare
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de săpun de mâini, olițe pentru copii, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, piepteni
electrici, suporturi pentru bureți, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi de pahare pentru
baie, aparat pentru parfumarea aerului, cutii
pentru monezi (pușculițe), pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri
de sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
veselă, articole de bucătărie și recipiente, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor în
natură, dispozitive de hrănire pentru păsări, iesle
de hrănire metalice pentru bovine, dispozitive de
hrănire pentru păsări sub formă de recipiente,
iesle pentru bovine, jgheaburi metalice pentru
bovine, jgheaburi de apă pentru bovine, troace
pentru ovine, litiere pentru pisici, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, tăvi de plastic
folosite ca litiere pentru pisici, duze pentru
furtunuri de apă, terarii de apartament (pentru
animale), sticle pentru apă, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, bazine de apă (pentru
pești vii), articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, perii
pentru animale de companie, borcane cu gustări
pentru animale de companie, recipiente de
uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, distribuitoare de

lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, boluri pentru flori,
capete de stropitori, duze de furtun pentru
stropit, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de
rufe, aparat pentru parfumarea aerului, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aplicatoare de ceară pentru
podea, montabile pe un mâner de mop, bureți,
bureți abrazivi, bureți de curățat de uz casnic,
bureți de mare naturali, bureți de menaj, bureți
metalici, bureți pentru bucătărie, capete de mop,
cârpe pentru curățare, cârpă pentru ochelari,
distribuitoare de săpun, dozatoare de săpun,
fărașe, dispozitive non-electrice de curățat
covoare, dispozitive pentru săpun lichid, găleți
de plastic, lavete de spălat vase, instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
instrumente cu ventuze pentru desfundarea
țevilor, instrumente de spălat geamuri (pentru
uz casnic), mănuși de curățenie din țesături,
litiere pentru animale, mături, mănuși de menaj,
material pentru perii, material pentru curățare,
pămătufuri de praf, mopuri, perii, perii de spălat,
perii de praf, perii pentru haine, perii pentru
curățat, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ștergătoare de geamuri, pulverizatoare
de uz casnic, raclete de uz casnic, pompe
de desfundat toaleta, suporturi pentru perii de
toaletă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, aplicatoare cosmetice,
articole pentru curățarea dentară, truse de
toaletă, vaporizatoare de parfum (goale), truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, suporturi pentru bureți, sticle goale
pentru pulverizare, mănuși de bucătărie, mănuși
de grădinărit, mănuși din cauciuc pentru uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, mănuși
de bumbac de uz casnic, tăvi biodegradabile de
uz casnic, tăvi compostabile, suporturi pentru
veselă, suporturi pentru ustensile de bucătărie,
recipiente de uz casnic.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale cauciucate, articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, articole
nețesute (textile), tul pentru croitorie, tricot,
tul, țesături pentru mobilier și tapițerii, țesături
pentru îmbrăcăminte, țesături pentru perdele,
țesături industriale, țesături din fibre sintetice,
produse din material textil la bucată, produse
din materiale textile de uz casnic, plasă din
plastic pentru muște, plase de țânțari tratate
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cu insecticid, pâsle nețesute, mușama, mochetă
(țesături), moleschin, pânză pentru broderii,
materiale de tapițerie, textile pentru perete,
lenjerie, huse pentru mobilă, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, lenjerie de pat
și pături, materiale textile pentru baie, produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapet,
covoare, carpete și preșuri.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), harpoane folosite la

pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, juvelnice (unelte de
pescuit), genți adaptate pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială de pescuit, fire tippet pentru
pescuit, vergi de undițe pentru pescuit, muște
artificiale folosite pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, greutăți de plumb pentru pescuit,
plase de pescuit în acvari, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plase pentru pescuitul cu undița,
greutăți din wolfram pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undița,
undițe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07899

(111)185154

02/11/2021
ELISABETA GHERGHISAN,
STR. ENACHITA VACARESCU 8,
APT. 6, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PADBOL Sport Fusion
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.01
(591) Culori revendicate: roșu, negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Halbe de bere, cești, pahare din hârtie sau
plastic, vase de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, pahare (recipiente), căni, farfurii
din hârtie, halbe / căni înalte cu capac, truse de
voiaj / genți de cosmetice dotate.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, bandane (fulare),
papuci de baie, halate de baie, slipuri de
baie / pantaloni scurți de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), berete, chiloți
tip boxeri, șepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, pantofi sau sandale din
iarba esparto (espadrile), pantofi de fotbal /
ghete de fotbal, pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosetetălpici, ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), chiloți de damă /
chiloți pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte),
egări (jambiere) / jambiere, egări (pantaloni),
costume de gimnastică/balet, uniforme oficiale,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
eșarfe circulare pentru gât/ protecții pentru
gât îmbrăcăminte din latex, eșarfe pentru
cap,cravate, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, batiste de buzunar, pijamale,
panglici pentru purtare, eșarfe, cămăși, cămăși
cu mânecă scurtă, papuci, șosete, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,

tricouri cu mânecă scurtă, colanți, îmbrăcăminte
impermeabilă, jambiere.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de birou
strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri respectiv:
respectiv: terenuri de padbol, miniatura teren
padbol, fileu padbol, mingi, tribune, gradene,
mese, scaune, bănci, sezlonguri, fotolii, mingifotoliu, softuri - soft scor, soft rezervări,
soft monitorizare joc, soft reluari joc, soft
arbitraj, soft competitii, soft transmisie live,
soft înregistrare joc, orice soft legat de
jocul de padbol, aplicații mobile, jocuri pe
computer, jocuri pe mobil, reclame, reclame tv,
reclame radio, jucării, mascote, costum mascota
caiete, cărți, manuale, agende, mousepad,
pixuri, bannere, meshuri, afișe, pahare
carton, farfurii carton, huse telefon, suport
pahare, ochelari, ecusoane, baloane, cupe,
medalii, trofee, brățari pânza, brațări cauciuc,
magneți, embleme, insigne, diplome, brichete,
echipamente sportive, shorturi, tricouri, maieuri,
treninguri, veste, sepci, căciuli, bandane,
bentițe, manșon protecție genunchi, manșon
protecție încheietura mâini, șosete, ciorapi,
jambiere, geci, costume impermeabile, geci
impermeabile, umbrele, hanorace, fulare, eșarfe,
steaguri, fanioane, boxeri, fuste, rochii, pantaloni
scurți, bermude, colanți, combinezon, salopeta,
prosoape, costum baie, short baie, embleme,
trese, stikere, genți pentru echipament, saci
pentru antrenament, geamantan, rucsac, curele,
borseta, curea-borseta, saci pentru mingi, benzi
elestice pentru antrenament, saltea antrenament
încălțăminte - încălțăminte sport, espadrile,
papuci, încălțăminte joc, teneși, energizante,
boluri sticla, globuri decorative sticlă, pahare,
halbe, farfurii, shaker, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazin elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, servicii de intermediere
comercială, demonstrații cu produse, căutarea
de sponsorizări, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii de
comerț de terenuri de padbol si anexe necesare,
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comercializarea mingi padbol, comercializarea
echipamente padbol.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și cultural
academii (educație), servicii de parcuri
de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole,
servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), organizarea
și susținerea conferințelor, cursuri de sport,
competiții sportive, transfer de know-how
(instruire), servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, efectuarea antrenamentelor
de fitness, efectuarea de excursii cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate și fitness),
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de competiții
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de instructor personal (antrenament de
fitness), fotografie, educație fizică, instruire
practică (demonstrații), prezentarea prestațiilor
live, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, organizarea și susținerea de
seminarii, compunerea de melodii, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
organizarea și susținerea de simpozioane,
predare / servicii educaționale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediufcerviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
publicare de carte.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185334
04/11/2021
BIANCA DANIELA FĂGĂDARMARCONESCU, STRADA LUCIAN
BLAGA NR. 1 AP. 16, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA
M 2021 07917

BB CAKES
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1014148/17.05.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”CAKES”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), prajituri,
produse patiserie, produse cofetarie.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07926

(111)184978

04/11/2021
CASA HYGGE CONSULTING
SRL, DRUMUL BACRIULUI, NR.
32-34, AP. 29, LOCALITATE ROSU,
JUDEȚ ILFOV, LOCALITATEA
ROSU, 077042, ROMANIA

Casa Hygge

un calendar de advent, jocuri de petrecere, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri
de interior cu jetoane, jocuri de acțiune și de
îndemânare, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune jocuri de
construcție, cărți (jocuri), jocuri de masă, jetoane
pentru jocuri, jocuri de cărți, jetoane pentru
jocuri, jocuri de memorie, jocuri de interpretare
de roluri, jocuri cu interpretare de roluri, kituri
pentru jocuri de construcții, jocuri cu întrebări
și răspunsuri, jocuri de logică de manipulat,
jocuri legate de personaje de ficțiune, seturi de
întrebări pentru jocurile de masă cu tablă.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Amenajare (design interior).

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07935

(111)185341

(210)
(151)
(732)

04/11/2021
SC OCTYPLAY SRL, STR.
VESELIEI NR. 3-5, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M 2021 07945

(111)185247

04/11/2021
STAN ALINA- GABRIELA
PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STRADA GIOACCHINO ROSSINI,
NR.1A, SCARA C, AP.28,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

OCTYPLAY
(531)

Clasificare Viena: 03.09.23; 03.09.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării vorbitoare, jucării modulare, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării de pluș, jucării de lemn, jucării
sub formă de puzzle-uri, jucării prezentate într-

Les Fleures des Reves
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
25.01.25
Culori revendicate: negru, portocaliu,
auriu, roz, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

31. Plante

și flori naturale, buchete și
aranjamente din flori naturale, proaspete sau
uscate, brazi proaspeți de Crăciun, flori
proaspete sau uscate pentru decorare, ghirlande
din flori naturale, plante proaspete sau uscate
pentru decorare, flori taiate, coroane din flori
naturale, flori proaspete comestibile.
35. Servicii de comerț online cu amănuntul
si ridicata pentru aranjamente florale, servicii
de comerț cu plante, semințe, flori naturale și
artificiale.
38. Servicii de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
transmiterea electronică a comenzilor pentru
florari, comunicare prin bloguri online, trimitere,
recepție și retrimitere de mesaje electronice,
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, îmbutelierea, împachetarea și livrarea
bunurilor, livrarea de mărfuri comandate
prin
corespondență,
livrarea
de
flori,
reîncărcarea de distribuitoare automate și
aparate automate, împachetarea cadourilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
44. Servicii de aranjare a florilor, servicii de
aranjament floral, servicii de floristică, servicii
de design floral, florării, amenajarea de grădini,
amenajare peisagistică, servicii de design
peisagistic, închiriere de flori și aranjamente
florale, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecționarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185360
04/11/2021
LINA'S CAKE SRL, STRADA
FLORILOR NR 8, CAMERA 1,
BLOC B8, ETAJ 3, AP. 302, JUDEȚ
ILFOV, STEFANESTI DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA
M 2021 07958

Dolce D'or
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Torturi produse de cofetărie, deserturi
preparate (produse de cofetărie), biscuiți

crocanți, ciocolată, tablete (dulciuri), produse de
cofetărie și înghețate, cozonaci, bomboane cu
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, deserturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, specialități de
patiserie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08007

(111)185337

08/11/2021
POPESCU DRAGOŞ, STR.
VĂILOR NR. 8D, ET. 3, AP.
21-22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
Mihăiţă Ionuţ - Andrei, CALEA
CĂLĂRAŞI NR. 179, BL. 49,
SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Farmvio - Direct din ferme
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, 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, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
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profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, 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, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de lobby
commercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
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, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de

publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
───────

(111)185265

(210)
(151)
(732)

M 2021 08030

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR.CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDET
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

09/11/2021
ECO LIVING PROJECT, SPLAIUL
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 33,
CAMERA 2, ETAJ 1, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CAMINOTA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 26.11.03;
26.11.05; 29.01.02; 29.01.03
(591) Culori revendicate: Verde, Crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din nisip, piatră, rocă,
argilă, minerale și beton, conducte și canale
din argilă, argilă refractară, dale din argilă,
plăci de argilă pentru pereți, țigle din
argilă pentru acoperiș, piatră, rocă, argilă și
minerale, argilă, argilă calcinată, suporturi pentru
zidărie de cărămidă (nu din metal), dibluri
nemetalice de fixare folosite la zidării de
cărămidă, cărămida aparentă, cărămidă pentru
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șemineuri, cărămidă de placat (nemetalică),
piatră reconstituită, piatră de construcții, țigle
de piatră pentru acoperișuri, împrejumuiri din
piatră pentru șemineuri (mantale și polițe),
materiale de construcții confecționate din fibre
de piatră, materiale de construcție din piatră
naturală, piatră concasată, piatră naturală,
blocuri din piatră naturală, piatră de var sub
formă de pulbere, plăci din piatră naturală,
monumente de piatră, ciment cu zgură și calcar,
pietre calcaroase, materiale hidroizolatoare
(nemetalice), materiale pentru acoperiș, tencuieli
(materiale de construcții), materiale de
construcții nemetalice, zgură (materiale de
construcții), panouri pentru pereți, din materiale
nemetalice, elemente de fațadă din materiale
nemetalice, marmură (materiale de construcții),
gips (materiale de construcție), materiale de
construcții din fibre minerale, placaje de
piatră (materiale de construcții), aglomerate
din resturi lemnoase de la prelucrarea trestiei
de zahăr (materiale de construcție), materiale
aglomerate de pietre, amfiboli utilizați ca
materiale de construcție, granit, monumente
comemorative de granit, argilă pentru olărit,
lianți pentru fabricarea pietrelor, lianți pentru
întreținerea drumurilor, elemente de construcție
prefabricate (nemetalice) pentru asamblare pe
șantier, componente de construcție pentru
fațade din materiale nemetalice, materiale
nemetalice de armare pentru construcție, fațade
pentru construcție (nemetalice), componente de
construcție prefabricate nemetalice, materiale
de construcție, refractare, nemetalice, marmură
de construcție, cărămizi nemetalice pentru
construcție, cuarț utilizat ca material de
construcție, serpentin utilizat ca material de
construcție, tuf utilizat ca material de construcție,
compuși pentru tencuială utilizați în construcții,
compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, publicitate online,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție., servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185069
16/11/2021
S.C TRODAT SRL, STR. RADU
CALOMFIRESCU NR. 6, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 08219

IMPRINTO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.25; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranţi pentru utilizare în tipografie şi artă.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale.
16. Imprimate
personalizate
(tipărituri),
fotografie (tipărituri).
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
tip tricouri, bluze de orice fel, rame, produse din
lemn, căni, rame, pixuri, cupe şi medalii, produse
din sticlă, din lemn, piatră naturală, brelocuri,
pluşuri, cărţi de vizită (cu excepția transportului
lor), permițând consumatorilor să le valorifice şi
să ale cumpere comod.
40. Servicii de imprimare personalizată, servicii
de tipografie.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08262

(111)184965

17/11/2021
HERMANN DENTAL
TECHNOLOGY SRL, STR. EUGEN
IONESCO NR. 4, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

Urs Artur
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice.
───────

(111)185007

(210)
(151)
(732)

M 2021 08394

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608,
ROMANIA

22/11/2021
SPEED PIZZA SRL, ŞOS.
COTROCENI NR. 14, ET. 2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PIAZZETTA ROMANA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
032C), verde deschis (Pantone 375C),
gri (Pantone 421C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,

pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, amestecuri de snack-uri
constând din fructe deshidratate și fructe cu
coajă lemnoasă procesate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aperitive pe bază de cartofi, aripioare
de pui, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane de brânză, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de nuci și semințe,
biscuiți de pește, bisque, brioșe cu ouă, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, amestecuri
pentru supe, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), burtă de
vită, calmar preparat, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă la
grătar (bulgogi), carne prajita de pui, carne
preparată, carne prăjită de pui, cartofi prăjiți
sub formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă
de gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns),
cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc prăjit),
chiftele de cartofi, chiftele din pește, chili con
carne (tocană de ardei iute și carne), chipsuri
din fructe sau legume, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
chipsuri de banane, chipsuri de legume, chipsuri
de soia, chipsuri din manioc, chipsuri din yucca,
chipsuri pe bază de legume, chop suey (fel
de mâncare chinezească), cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, cine
preambalate constând în principal din vânat,
cipsuri de mere, cipsuri din fructe, clătite
de cartofi, coji de cartof umplute, concentrat
din carne de vacă, concentrate pentru supă,
consommé-uri (supe), cremă de fructe, cuburi de
supă, cuiburi de păsări, comestibile, desert din
fructe de pădure cu frișcă, desert din fructe roșii
cu spumă de albuș, falafel, fasole cu carne de
porc la conservă, felii prăjite de cartofi, fasole
gătită în sos de soia (kongjaban), feluri de

498

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

mâncare preparate din carne, fiertură (supe),
fileuri de pește la grătar, frigărui shish kebab,
frittata (omletă italiană), fructe deshidratate,
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
ghiveci, ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(avocado pasat), găluște (din carne), gustări
din alge marine comestibile, gustări pe bază
de alune, gustări pe bază de brânză, gustări
pe bază de carne, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază
de fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de lapte,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de porumb
dulce, gustări pe bază de tofu, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dakgalbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne
de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncare gătită constând în
principal din pastă de soia și tofu (doenjangjjigae), mâncare preparată pe bază de legume
pentru copii mici, mâncare gătită constând în
principal dintr-o pastă de soia consistentă și tofu
(cheonggukjang-jjigae), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri din pește, mâncăruri gătite
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, masline

umplute, melci preparați (escargot), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
din înlocuitori de fructe de mare, mâncăruri
preparate din înlocuitori de pește, mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri preparate
pe bază de carne, măsline umplute cu ardei
roșu, măsline umplute cu ardei roșu și migdale,
măsline umplute cu migdale, măsline umplute cu
pesto, aflate în ulei de floarea soarelui, omlete,
ouă marinate, ouă scoțiene, paste pentru supă,
pastramă de porc, pastramă de pui, pastramă
de rață, pastramă din carne de vită, pastă de
năut, pește cu aromă de cartofi prăjiți, pește
gătit și congelat, plăcintă cu carne, prafuri
pentru supe, preparate pentru supă de legume,
pui la grătar (yakitori), pârjoale din carne,
pui teriyaki, quenelle, quenelle (pește), ragut
(tocăniță cu carne), rulouri din pastă de pește,
prăjite (chikuwa), rösti (chiftele cu cartofi gratinați
prăjiți), salate aperitiv, salate cu carne de pasăre,
salate de cartofi, salate de fructe, salate de
legume, salate de legume gata-tăiate, salate pe
bază de cartofi, salată caesar, salată de pui,
salate preparate, sarmale în foi de viță, sashimi,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, sos de fasole, sosuri de brânză, supe,
supe la conservă, supă cu bulete din mața, supă
de bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, supă instant, supă semipreparată,
supe miso, supe miso gata-preparate, supe miso
instant, tajine (fel de mâncare preparat din carne,
pește sau legume), tocane (alimente), surimi,
tocană cu curry semipreparată, tocană de vită,
tocăni, turte din pastă de pește fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
sărate preparate din făină de cartofi, alimente
preparate pe bază de tăieței, aluaturi pentru
pizza congelată pe bază de conopidă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ananas pané, aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
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biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil, blaturi
de pizza congelate, brioșe, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), bulete din
orez, burritos (mâncare mexicană), chalupa (fel
de mâncare mexicană), chifle cu gem de fasole,
chifle fierte în aburi umplute cu carne tocată
(nikumanjuh), chifle umplute, chifle înăbușite
umplute cu pastă de fasole roșie, chimichanga,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
alge, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow
mein (mâncare de tăiței cu specific chinezesc),
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată,
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), covrigei, covrigei moi, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, crusta de
pizza, empanada, enchilada (mâncare gătită
cu specific mexican), fajitas (fel de mâncare
mexicană), feluri de mâncare în special pe
bază de orez, friganele congelate, frigănele,
fulgi, fulgi de cereale uscate, fulgi de orez, fulgi
pita, galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
găluște de creveți, găluște de orez, găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), găluști de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), găluști chinezești gătite în
abur (shumai, gătite), gimbap (fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
fabricate din porumb sub formă expandată,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări din porumb, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și

introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), înveliș pentru
sandvișuri, jiaozi (găluști umplute), lasagna,
lipii cu pui, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pizze negătite, pâine
cu umplutură, pătrățele cu ovăz, plăcinte,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne
de pasăre, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte cu vânat, plăcinte gătite, plăcinte dulci
sau sărate, plăcinte proaspete, porumb fript,
porumb prăjit, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie conținând legume
și pește, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, pește sau legume adăugate, prăjituri
din mei, prăjituri din orez cleios (chapsalttock),
prăjitură de orez tradițională coreană (injeolmi),
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
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cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de soia, produse pentru
gustări preparate din pesmet, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez pe
bază de tăiței), ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați
proaspeți, rulouri cu ou, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), rulouri de primăvară,
rulouri de pâine umplute, rulouri umplute, salate
de paste, salată de macaroane, salată de orez,
sandviș din brânză topită, sandvișuri, sandviș din
brânză topită și șuncă, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri încălzite la grill, sendvișuri cu carne
de curcan, snack-uri preparate din făină de
cartofi, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
spaghete cu sos de roșii la conservă, spaghetti
și chiftele, spirale din porumb, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, tortillas,
terci de dovleac (hobak-juk), turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței ramen, turte de orez sote
(topokki), turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, vafe congelate, won ton, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru
biscotti, aluaturi împletite prăjite, alune trase
în ciocolată, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, produse de
cofetărie pe bază de arahide, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti
cu gust de brânză, biscuiți crackers, biscuiți
crackers cu aromă de fructe, biscuiți de graham,
biscuiți crocanți, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați,
boabe de cafea învelite în zahăr, bomboane
cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu
dulce din pastă de fasole roșie (yohkan), budincă

de griș, budinci, budinci yorkshire, budinci
de orez, budinci gata preparate, budincă de
orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată cu
alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată cu
lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie
din jeleu, deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub formă
de spume, dulciuri înghețate, dulciuri înghețate
pe băț, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gem de boabe de
fasole învelit într-o coajă moale pe bază de
boabe învelite în zahăr (nerikiri), glazură de
ciocolată, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, halva, jeleuri de fructe (cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
migdale (produse de cofetărie pe bază de
-), migdale acoperite de ciocolată, înghețate
și dulciuri, înlocuitor de cremă, înlocuitor de
marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de
ciocolată, măr pané, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
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(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
plăcinte cu iaurt congelate, pâine indiană, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri din
mei sau boabe de orez expandat legate cu
zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), prăjitură
cu pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de mentă
(nemedicinale), produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu umpluturi lichide de fructe,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie umplute
cu vin, produse de cofetărie și înghețate,

produse de patiserie din făină de cartofi, produse
pe bază de ciocolată, rahat turcesc, trufe cu rom
(produse de cofetărie), rulouri cu scorțișoară,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite), sosuri
de ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de pește cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre, vla (cremă
englezească custard), sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi.
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, servicii de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii de fastfooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete, organizare de mese la hoteluri,
servicii de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, sculptură
culinară, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
ceainărie, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
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de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații despre servicii de bar, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, furnizarea de recenzii despre
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de consultanță cu privire
la alimente, servicii de consultanță cu privire
la prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii

de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
rezervare a meselor, servicii de rezervări la
restaurant, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, servicii la pachet
(takeaway/takeout).
───────
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CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

24/11/2021
JUMANA TOP SRL, STR.
FIBREI, NR. 12, CONSTRUCTIA
C2, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Lotus Glass Purness&Beyond
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20; 11.03.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), artă murală
din ceramică în 3d, artă murală din lut ars
în 3d, artă murală din porțelan în 3d, artă
murală din sticlă în 3d, artă murală din

503

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

teracotă în 3d, bibelouri de porțelan, busturi
din porțelan, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi din porțelan,
pământ ars sau sticlă, busturi din porțelan,
teracotă sau sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, busturi realizate din
porțelan, busturi realizate din sticlă, busturi
realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie), cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,
cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică, cutii
din porțelan, cutii emailate, cădelnițe, decorațiuni
de perete din porțelan, decorațiuni de perete
din teracotă, farfurii comemorative, farfurii de
colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi

realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni fabricate din sticlă, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace
pentru platouri de brânză, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, capace pentru untiere,
capace pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă),
ceainice, ceai (cutii pentru -), ceainice cu fluier,
ceramice (produse - pentru menaj), ceainice
din metale prețioase, cești, cești de cafea,
cești de ceai, cești și căni, condimente (servicii
de -), crăticioare din ceramică, cupe, cupe
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din lut, cutii de ceai, nu din metale prețioase,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii din
metale prețioase pentru dulciuri, cutii frigorifice
portabile, neelectrice, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, damigene, dopuri de sticlă, dopuri
de sticlă pentru sticle, dozatoare portabile pentru
băuturi, faianță (obiecte din -), farfurii, farfurii
decorative, farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane
de sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente, vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub formă
de sfeșnic cu mai multe brațe, nu din metale
prețioase, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, platouri (veselă), platouri cu capac
pentru brânzeturi, platouri cu capac pentru
prăjituri sau torturi, platouri cu capac pentru
servirea legumelor, platouri pentru aperitive,
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porțelan decorativ, produse din ceramică pentru
bucătărie, produse din sticlă de uz casnic,
răcitoare pentru băuturi (recipiente), răcitoare
pentru sticle (recipiente), rasnite pentru sare si
piper, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de ceai portabile,
recipiente de sticlă pentru farmacii, recipiente
de uz casnic, recipiente industriale din porțelan
pentru ambalare, recipiente industriale din sticlă
pentru ambalare, recipiente izolante pentru cutii
de băuturi, de uz casnic, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice și de
bucătărie, vase, vase adânci, vase de ceramică,
vase de copt din porțelan, vase din ceramică,
vase din sticlă, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing

și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ustensile de gătit, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de agentii de import și export, servicii de
gestionare a vânzărilor, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de funcții administrative,
servicii de secretariat, regruparea în beneficiul
tertilor, a produselor, solicitate in clasa 21
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.
───────

(111)185114
24/11/2021
JUMANA TOP SRL, STR.
FIBREI, NR. 12, CONSTRUCTIA
C2, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08435

(740)

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

(540)

Golden Opal
(511)

505

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,

articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), artă murală
din ceramică în 3d, artă murală din lut ars în
3d, artă murală din porțelan în 3d, artă murală
din sticlă în 3d, artă murală din teracotă în 3d,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din teracotă, busturi realizate din ceramică,
busturi realizate din porțelan, busturi realizate
din sticlă, busturi realizate din teracotă, cristaluri
(sticlărie), cutii de ceramică, cutii de porțelan,
cutii de sticlă, cutii decorative din sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, cutii emailate,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni de
perete din teracotă, farfurii comemorative, farfurii
de colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecț ionate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,

sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni fabricate din sticlă, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace
pentru platouri de brânză, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, capace pentru untiere,
capace pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă),
ceainice, ceai (cutii pentru -), ceramice (produse
- pentru menaj), ceainice din metale prețioase,
cești, cești de cafea, cești de ceai, cești și
căni, condimente (servicii de -), crăticioare
din ceramică, cupe, cupe confecționate din
ceramică, cupe confecționate din lut, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cutii pentru monezi
(pușculițe), cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
decorațiuni din porțelan pentru torturi, damigene,
dopuri de sticlă, dopuri de sticlă pentru sticle,
dozatoare portabile pentru băuturi, faianță
(obiecte din -), farfurii, farfurii decorative,
farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane de
sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente,vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, nu
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din metale prețioase, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri
pentru aperitive, porțelan decorativ, produse
din ceramică pentru bucătărie, produse din
sticlă de uz casnic, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru sticle(recipiente),
recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de sticlă pentru
farmacii, recipiente de uz casnic, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice
și de bucătărie, vase, vase adânci, vase de
ceramică, vase de copt din porțelan, vase
din ceramică, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing

și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea vânzărilor,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, comandă computerizată de stoc, consiliere
cu privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agentii
de import și export, regruparea în beneficiul
tertilor, a produselo solicitate in clasa 21
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08438

(111)184985

24/11/2021
SC ENERGO CON GRUP SRL,
STR. PADURII NR.1, BL.A1,
AP.402, JUDETUL ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

11. Aparate de incalzire electrice, radiatoare
electrice, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, covoare incalzite electric,
seminee domestice.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08440

(111)184995

24/11/2021
KLG ASYRAL INVEST SRL,
STR. PATRIOȚILOR NR. 3, BL.
PM 17, SC. 3, AP. 111, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740)

M 2021 08578

(111)185029

30/11/2021
SOMA KÖNCZEI, STR.DECEBAL,
NR.76, AP.3, JUDET CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400037, CLUJ,
ROMANIA
SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUDET CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

WEGO LINE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Ploști, dispozitive terapeutice adaptate
pentru persoane cu dizabilități, dispozitive
terapeutice și de asistare adaptate pentru
persoane cu dizabilități membre artificiale,
cârlige pentru înlocuirea membrelor, șosete
pentru proteze de membre, branțuri pentru
tratamentul corectiv al afecțiunilor membrelor
inferioare, manșoane de compresie pentru
membrele corpului, de uz atletic, mănuși pentru
masaj, instrumente de masaj manual, pernuțe
de masaj termal, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice
dejnasaj pentru uz casnic, aparate de masaj
pentru gât și umeri, aparate electrice pentru
masaje estetice, de uz casnic, aparate de
masaj pentru scalp care funcționează cu baterii,
aparate electrice pentru masajul scalpului, de
uz comercial, aparate electrice pentru masajul
scalpului, de uz casnic, ploști de uz medical
(vase), scaune pentru proceduri medicale,
mănuși pentru masaj din păr de cal, cearșafuri
cauciucate pentru incontinență, aleze pentru
incontinența urinară, cearceafuri absorbante
pentru incontinență, protecții de saltea pentru
incontinență, dispozitive de colectare a
urinei pentru incontinența masculină, bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje ortopedice
de susținere, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice, centuri pentru
gravide, ciorapi pentru varice, separatoare
ortopedice pentru degetele de la picioare,
separatoare pentru degetele de la picioare de uz
ortopedic.
───────

DRIBLI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.06; 27.05.17;
01.07.06; 26.11.12; 21.03.01
(591) Culori revendicate: galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii ale cluburilor sportive, în special al
clubului de fotbal pentru copii și adolescenți,
servicii de antrenare (instruire), servicii de
antrenare (instruire) în special de fotbal pentru
copii și adolescenți, servicii de tabere de
vacanţă, organizarea de competiţii sportive,
educaţie fizică, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08696
(111)185237
06/12/2021
COSMIN-LEONARD
ANDRONACHE, STR. GĂRII NR
30, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185072
08/12/2021
ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ
EXPLORATORII, STR.
SPORTULUI BL. 5, SC. 3, AP.
3, JUDETUL CARAS SEVERIN,
REȘIȚA, 320110, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA
M 2021 08736

Exploratorii

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Cercetare științifică.
───────

Clever School
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
29.01.02; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru închis,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educatie, educație în domeniul informaticii,
servicii de educatie tehnologica, furnizarea
de instruire, furnizare de instruire în materie
de software si hardware de calculator,
furnizare de instruire în materie de sisteme
informatice, furnizarea de instruire cu privire
la programarea de calculatoare, furnizare de
instruire în domeniul proiectării asistate de
calculator, furnizare de instruire cu privire
la utilizarea tehnologiei informației, servicii
de predare, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, publicare in format tiparit, electronic,
online, de carti, materiale, texte instructive,
didactice, educative, altele decat texte cu scop
publicitar, organizarea si sustinerea de seminarii,
conferinte, congrese.

(111)185303

(210)
(151)
(732)

M 2021 08768

(740)

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

09/12/2021
CHRISTIAN CAR SRL, STR.
EUROPA UNITĂ NR. 11, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

AQUA ALPINA APA DE IZVOR
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1017563 din data
28.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii:APA DE IZVOR

───────

(531)
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(591)

Culori revendicate: verde, albastru
deschis, albastru închis, alb, maro,
crem, negru galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
aromatizată, apă cu arome, apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), băuturi
funcționale pe bază de apă, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi pe bază de apă care conțin extracte de
ceai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de alimentare
cu apă.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
închirere de distribuitoare de apă potabilă,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii

de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering.
───────

(111)185215

(210)
(151)
(732)

M 2021 08796

(740)

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

09/12/2021
SC LASERCRAFT SRL,
STR.SIRIUS NR.22, AP.5,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LASERCRAFT
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009612
din data 04.04.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: "LASERCRAFT".

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomii de crăciun, puzzle-uri, seturi de
machete la scară (jucării), machete de jucărie.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08845

(111)185289

10/12/2021
JORDAS S.R.L., STR. VALEA
MORII NR.6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

JORDAS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.12
(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Aluminiu, ancore, uşi blindate, metalice/uşi
armate, metalice, balustrade din metal, bare
pentru balustradele metalice, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, alamă, brută sau semiprelucrată, bare de
oţel tras la rece, bronz, materiale de construcţii
din metal, construcţii din metal, ferestre batante
din metal, lanţuri metalice, fier cromat, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, opritoare metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri pentru uşă, neelectrice, mânere metalice
pentru uşi, zăvoare metalice pentru uşi,
deschizătoare de uşi, neelectrice, tocuri de
uşi din metal/rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, uşi metalice, bare de metal trase la rece
si lustruite, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice, fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri

metalice pentru mobile, fitinguri metalice pentru
paturi, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, role metalice pentru mobile,
porţi metalice, paleţi metalici pentru manipulare,
balamale metalice, feronerie/articole metalice,
de mică dimensiune, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, zăbrele metalice/
gratii metalice, încuietori metalice, altele decât
cele electrice, jaluzele exterioare din metal,
bare cromate, pini (feronerie), mufe din metal
pentru ţevi, dopuri metalice/cepuri metalice,
stâlpi metalici, glisiere metalice pentru uşi
glisante, seifuri
(metalice sau nemetalice)/case de bani
(metalice sau nemetalice), seifuri, electronice,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
schele metalice, șuruburi metalice, broască cu
închidere automata, arcuri (feronerie), construcţii
din oţel, trepte (scări) din metal, opritoare
metalice, montanţi (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uşi batante
din metal, elemente de fixare metalice de
perete, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, șaibe metalice, opritoare metalice
pentru ferestre, elemente metalice pentru fixarea
ferestrelor, deschizători pentru ferestre metalice,
neelectrice, închizători pentru ferestre metalice,
neelectrice, uși metalice, feronerie pentru uși,
uși tocuri metalice pentru glisante metalice, uși,
rame de uși (metalice), cadre metalice pentru
uși, uși metalice pentru clădiri, zăvoare de uși
metalice, uși izolante din metal, uși rulante din
metal, uși rotative din metal, uși metalice pentru
interioare, uși vitrate din metal, uși metalice de
garaj, uși de garaj metalice, uși exterioare din
metal, uși din aluminiu pentru curți interioare.
19. Coloane publicitare, nemetalice, balustrade,
nemetalice,
colţare,
nemetalice,
pentru
construcţii, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, acoperire (prin
placare),
nemetalică,
pentru
construcţii,
cherestea prelucrată, semne neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, scânduri de
lemn pentru construcţii, borduri din plastic
pentru amenajări peisagistice, placaj, verande
(structuri), nemetalice, cherestea, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
cabine insonorizate
nemetalice, transportabile, lemn de furnir,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, lemn,
semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire din lemn/
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furnire, panouri din lemn, plăci din fibre din lemn
pentru construcţii, duşumele din lemn, pergole,
nemetalice/schelete nemetalice, uși nemetalice,
uși din lemn, uși rotative nemetalice, uși din
sticlă, uși ignifuge, nemetalice, uși pliante
nemetalice, uși batante nemetalice, uși
nemetalice
de siguranță, rame de uși
(nemetalice), panouri de uși nemetalice, uși
izolante din materiale nemetalice, uși cu
deschidere orizontală, nemetalice, panouri din
sticlă pentru uși, uși blindate, nu din metal,
uși pliante, nu din metal, uși spre curtea
interioară (cadre nemetalice), uși confecționate
din sticlă pentru clădiri, uși confecționate din
plastic pentru clădiri, uși confecționate din lemn
pentru clădiri, uși transparente din sticlă pentru
clădiri, uși rulante nemetalice cu proprietăți
izolante, uși de garaj (nemetalice) de uz casnic,
ornamente de piatră, ornamente din piatră,
ornamente de cornișe nemetalice, ornamente
din piatră pentru iazuri, ornamente din piatră
pentru acvarii, ornamente din marmură pentru
iazuri, ornamente pentru cornișe (construcții)
nemetalice.
20. Mobilier, somiere, articole pentru pat,
cu excepția lenjeriei, paturi, comode, cuiere,
birouri, divane, panouri despărțitoare (mobilă),
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, elemente mobile (decorațiuni), mobilă
de birou, mobilier școlar, scaune/bănci (scaune),
rafturi pentru depozitare, vitrine (mobilă),
bufeturi, canapele, mese (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), cadre de paturi, cadre
pentru saltele, paturi ajustabile, paturi care
includ și divane, paturi de tip beanbag, paturi
din lemn, paturi divan, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi supraetajate, rame pentru
baldachine de paturi, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de
pat, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, accesorii
pentru dulapuri (nemetalice), respectiv: cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, piuliţe,
nemetalice, articole de organizare de dulap
(piese de mobilier), articole pentru organizarea
hainelor, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), banchete cu rafturi, bancuri
(mese) de lucru industriale, bancuri de lucru,
bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei, bare
pentru rafturi (mobilier), baze pentru mese,
scaune înalte pentru bebeluşi, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,

benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, butuci (mese pentru măcelari), cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două
locuri, canapele de perete, canapele extensibile,
capre de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, cărucioare (mobilier),
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru, rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dispersoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
dispersoare nemetalice fixe de șervețele, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier (nemetalice), elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
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birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier),
lăzi nemetalice pentru unelte (goale), lăzi
pentru scule nemetalice, goale, mese, mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu piedestal, mese cu
suport, mese de bucătărie, mese cu înălțime
reglabilă, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese (mobilier), mese de conferință,
mese de expunere, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de proiectare, mese de scris
pentru birouri, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru săli de mese,
mese pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime, reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru

bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier
realizat din șipci, mobilier transformabil, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
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consignație (mobilier), rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobilă), rafturi pentru vinuri
(mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru salon, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de, persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru (mobilier), suprafețe de
lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru
portabile (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de scris portabile

(mobilier), tablouri de agățat chei (mobilier),
taburete, taburete mobile (mobilier), taburete
cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși de mobile, uși de dulapuri, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși glisante
pentru mobilier, uși de mobilier (nemetalice),
garnituri de uși (nemetalice), uși glisante
nemetalice pentru mobilier, decorațiuni pentru
uși, din plastic, uși din metal pentru mobilier,
închizătoare (neelectrice, nemetalice) pentru uși,
uși din sticlă pentru mobilier, mânere din plastic
pentru uși, șine (nemetalice) pentru uși pliante,
uși din lemn pentru mobilier, decorațiuni din
ceramică pentru uși, role (nemetalice) pentru
uși glisante, șine nemetalice pentru uși glisante,
opritoare din lemn pentru uși, uși din plastic
pentru mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși din materiale nemetalice pentru
mobilier, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru uși rulante, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru uși glisante, uși transparente
din sticlă pentru mobilier, accesorii din materiale
plastice pentru uși, respectiv: încuietori pentru
uşi, nemetalice, opritoare pentru uşi, nu din metal
sau din cauciuc, sonerii de uşă, nemetalice,
neelectrice, mânere de uşi, nemetalice, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, uși rabatabile
(nemetalice) piese de mobilier, uși prefabricate
din metal pentru mobilier, balamale de uși și
ferestre (nemetalice), jaluzele orizontale (de
interior) pentru uși, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), cutii pentru jucării, cutii
pentru jucării (mobilier), machete din plastic
(ornamente), ornamente pentru cadre (rame),
ornamente pentru cadre (rame), ornamente
de sărbători din lemn, nu ornamente pentru
brad, modele (ornamente) confecționate din
lemn, modele (ornamente) confecționate din
plastic, ornamente din plastic pentru masă,
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ornamente de plastic pentru torturi, modele
(ornamente) confecționate din ceară, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, ornamente
din plastic extrudat pentru mobilier, modele
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete de mașini (ornamente) din lemn,
machete de figurine (ornamente) confecționate
din plastic, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceară, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de mașini (ornamente) confecționate din plastic,
machete de mașini (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de mașini (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din rășini sintetice.
28. Jucării, jucării flexibile, jucării umplute,
jucării-balansoar, jucării muzicale, titireze
(jucării), jucării pentru copii, jucării din lemn,
jucării cu pușculițe, jucării din țesături, jucării
din pânză, seturi de jucării, jucării din metal,
jucării din plastic, jucării de lemn, jucării de
bambus, jucării cu roți, jucării de exterior, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), jucării
pentru copii mici, blocuri de asamblare (jucării),
elemente de construcții (jucării), machete de
structuri (jucării), jucării hopa-mitică gonflabile,
jucării care fac zgomot, jucării comercializate
la set, machete de clădiri (jucării), jucării din
pluș inteligente, jucării adaptate pentru activități
educative, jucării cu cheiță (din plastic), jucării
pentru cărucioare de copii, jucării robot care
se transformă, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, triciclete pentru copii mici (jucării), jucăriicentru de activități pentru copii, jucării sub formă
de puzzle-uri, machete de mașini (jucării sau
jocuri), jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării, jocuri și articole de joacă, ornamente
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
muzicale pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, serviciile
menționate anterior pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, alcataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate și
promovare cu privire la produsele mentionate
în clasele 6, 19, 20, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
produsele mentionate înclasele 6, 19, 20 și 28
(cu exceptiatransportului acestora).

37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare și
recondiționare
de mobilier, montare de mobilier pentru
magazine, întreținere și reparații de mobilier,
furnizare de informații legate de restaurarea
mobilei, închiriere de mașini pentru curățarea
mobilierului tapițat., instalare de uși, instalare
de uși și ferestre, instalarea de uși și ferestre,
instalare de dispozitive pentru deschiderea
ușilor, instalare de dispozitive pentru închiderea
ușilor, reparare și întreținere de jucării, servicii
de reparații de jucării, reparare de ornamente
personale.
───────

(111)185272
12/12/2021
ASOCIATIA TEATRU PENTRU
TINE, STR SINANDREI, NR
4, JUDET TIMIS, SINANDREI,
500113, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08858

(740)

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

(540)

web theatre
(531)
(591)

515

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
26.04.02; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
Culori revendicate: rosu, verde,
albastru
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(511)

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

M 2021 08882

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08878

(111)185155

13/12/2021
GABRIEL-FLORIAN MANEA,
STR. ŞTEFAN CEL MARE NR.
154, SAT GANEASA, JUD. ILFOV,
COMUNA GANEASA, 077100,
ILFOV, ROMANIA

(111)185386
13/12/2021
CHROXCLINICAL 2020 S.R.L.,
STR. LT. COL. DUMITRU
PETRESCU NR. 14, BL. 14, SC.
1, ET. 1, AP. 6, JUDETUL GORJ,
GORJ, GORJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

CENTRUL DE CARDIOLOGIE
Dr. Preoteasa Cristian
(531)

REVISTA FOTOGRAFIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1013614/12.05.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”REVISTA FOTOGRAFIA”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 26.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.14
(591) Culori revendicate: albastru, rosu,
verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii ambulatorii,
servicii de analize medicale, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale de evaluare
a sănătății, furnizare de informații despre
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de clinici medicale
și de sănătate.
───────
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(111)185131

(210)
(151)
(732)

M 2021 08906

(740)

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

14/12/2021
EDIL SEMPRE SRL, SOSEAUA
NATIONALA NR. 92, COM.
PUFESTI, JUDEȚ VRANCEA, SAT
DOMNESTI-TARG, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Mobilă JAKY
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1012010/28.04.2022, mandatarul solicitantului nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: Mobilă

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.02; 12.01.03; 12.01.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier de baie, oglinzi
(sticlă argintată), paturi, așternuturi, saltele și
perne, accesorii (nemetalice) pentru dulapuri,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal respectiv: rafturi de mobilă, piciorușe
de mobilă, mânere pentru mobilă (șifoniere),
birouri, birouri și mese, canapele de două
locuri, canapele (care sunt extensibile), canapele
de perete, comode, corpuri cu sertare pentru
depozitare (mobilier), corpuri de bucătărie,
corpuri de dulapuri, cotiere pentru mobilă,
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
divane din lemn, divane din răchită, dulapuri
ca mobilier, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de haine,
dulapuri de veselă (mobilă), dulapuri încastrate,

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

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

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09110

(111)185236

21/12/2021
SC VERITAS MAX WW SRL, STR.
CALARASI 9, JUD. IAȘI, IASI,
700301, IAȘI, ROMANIA

uppercase
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.13
(591) Culori revendicate: mov (HEX
#5e489a), albastru (HEX #4fbbc9,
HEX #1e1951))
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Lucrări de birou
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42. Servicii
de
control
al
calității
și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09233
(111)185151
28/12/2021
IULIUS MANAGEMENT CENTER
SRL, STR. PALAS NR. 7A,
CLĂDIREA A1, ETAJ 2, BIROUL
A.B-8, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

TATAMI
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1013868 din data 16.05.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: TATAMI pentru serviciile: instruirea
în artele marțiale aikido; pregătire în judo.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.07; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari
3D,
abace,
accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de

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

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

indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de

522

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pickup/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pincenez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive de
protecţie împotriva razelor X, nu cele pentru
scopuri medicale, costume de protecţie pentru
aviatori, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a

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

nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă de T
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduribascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice

524

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu
cele pentru scopuri medicale, filme radiologice
(cu raze X), expuse, nu cele pentru scopuri
medicale, fotografii cu raze X, altele decât cele
pentru scopuri medicale, aparate şi echipamente
de producere a razelor X, altele decât cele pentru
uz medical.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi

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

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

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

servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
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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.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în
securitatea
informatică,
proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa
site-urilor web, crearea şi mentenanţa siteurilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni

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

îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie, terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, asistenţă veterinară, servicii
de machiaj, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00017
(111)185002
03/01/2022
STOREWEB RO GROUP
SRL, STR. SOVEJA 64A, BL
04, SC A, ET6 AP 19, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900562, CONSTANȚA, ROMANIA

(111)185304
04/01/2022
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA,
STRADA BISERICA AMZEI NR.
29, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00037

(740)

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

(540)

STOREWEB ...WE MAKEIT
EASY FOR YOU!
(531)

PRIMUL AJUTOR
CRUCEA ROSIE

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

(531)

Clasificare Viena: 24.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Strângere de fonduri de binefacere în
vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
servicii de asigurare referitoare la decontările
eșalonate acordate agenților de asigurare pentru
asigurarea proprietăților împotriva dezastrelor,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile, acordare
de subvenții monetare organizațiilor de caritate,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, colectarea de
fonduri de binefacere prin vânzarea de timbre
de caritate, servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale, acordare de fonduri pentru organizații
non-profit, acordare de numerar în cazuri de
urgență.
39. Servicii caritabile, și anume distribuire
de îmbrăcăminte, servicii caritabile, și anume
distribuire de pături, prestare de servicii de
transport pentru persoanele în vârstă sau cu
handicap (servicii caritabile).
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41. Formare profesională cu privire la primul

ajutor, servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor, instruire, instruire
educativă, instruire profesională, antrenament
(instruire), instruire pentru adulți, furnizarea de
cursuri de instruire scrise, furnizarea de instruire
online, coaching pentru viață (instruire), instruire
în domeniul medical, furnizarea de oferte de
cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
instruire, publicare de manuale de instruire,
organizare de seminare de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, demonstrații în scop
de instruire, organizare de cursuri de instruire
tehnică, furnizarea de cursuri de formare,
organizare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, servicii de
acreditare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
acordarea de premii în educație, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții cu scop cultural, educativ sau de
divertisment și concursuri.
43. Servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, furnizare de alimente persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de caritate,
și anume, furnizarea de alimente pentru
persoanele nevoiașe, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
temporară).
45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de asistență legală, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol
viața, furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de reprezentare juridică, raportarea
accidentelor.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185352
05/01/2022
BIHORJUST SRL, STR. AUREL
LAZĂR NR. 9, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, 410043, BIHOR,
ROMANIA
M 2022 00049

Bihor Just
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1013022/06.05.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: “Bihor”.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
02.03.23; 17.03.01
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
PMS1815), negru (Pantone BLACK 7,
BLACK 7 2X)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Conținut media.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate.
38. Transmitere electronică de știri, transmisie
de știri și informații de actualitate.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele cu scop
publicitar, servicii educative, de divertisment
și sportive, educație, divertisment și sport,
educație, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00056

(111)185014

05/01/2022
CATALIN ROATA, STR
PRINCIPALA NR.27, JUDETUL
SUCEAVA, CIOCANESTI, 727120,
SUCEAVA, ROMANIA

servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
prestate de cântăreți.
───────

ALEGRIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de spectacole în
direct.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00066

(111)185016

06/01/2022
CATALIN ROATA, STR
PRINCIPALA, NR.27, JUDEȚ
SUCEAVA, CIOCĂNESTI, 727120,
SUCEAVA, ROMANIA

───────

ROTANIS
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00057

(111)185015

05/01/2022
CATALIN ROATA,
STR.PRINCIPALA NR.27,
JUDETUL SUCEAVA,
CIOCANESTI, 727120, SUCEAVA,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Piatră, rocă, argilă și minerale, smoală,
gudron, bitum și asfalt, asfalt, smoala si bitum,
pavaje prefabricate, piatră concasată.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
43. Servicii de cazare temporară.
───────

Alegria
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.11
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de furnizare de divertisment sub
formă de spectacole muzicale în direct, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00068
(111)185293
06/01/2022
CATALIN ROATA, STR
PRINCIPALA, NR.27, JUDEȚ
SUCEAVA, CIOCĂNESTI, 727120,
SUCEAVA, ROMANIA

(111)185305
07/01/2022
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA
SRL, STRADA BISERICA AMZEI
NR. 29, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00075

(740)

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

(540)

S.O.S.
CRUCEA ROSIE ROMANA
SERVICIUL
OPERATIUNI - SALVARE
VIATA DUPA DEZASTRU

R
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, piatră, rocă, argilă și
minerale, smoală, gudron, bitum și asfalt, asfalt,
smoala si bitum, pavaje prefabricate, piatră
concasată.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
43. Servicii de cazare temporară
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
10.03.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport şi în special transport medical,
servicii caritabile, și anume distribuire de
îmbrăcăminte, servicii caritabile, și anume
distribuire de pături, prestare de servicii de
transport pentru persoanele în vârstă sau
cu handicap (servicii caritabile), servicii de
binefacere, respectiv asigurarea transportului,
servicii de binefacere, și anume furnizarea
de transport pentru persoane în vârstă și
persoane cu handicap, transportul pacienților
cu microbuzul, însoțirea pacienților în timpul
transportului, servicii de repatriere a pacienților,
transportarea accidentatului sau a bolnavului la
prima unitate sanitară.
41. Formare profesională cu privire la primul
ajutor, servicii educative în materie de acordare
a primului ajutor, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de educație și
instruire referitoare la asistența medicală, servicii
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de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane în scop
cultural, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, coordonarea de programe de
asistență educațională pentru pacienți.
44. Asistență medicală de urgență, servicii
medicale şi în special servicii publice de
asistenţă tehnică şi medicală de urgenţă,
asistență medicală, asistență medicală, servicii
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență medicală pediatrică, management
de servicii de asistență medicală, servicii de
asistență medicală pentru oameni, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de servicii de asistență medicală

la evenimente sportive, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori
și de alt personal medical specializat, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală la
domiciliu, îngrijire paliativă, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, consultanță
privind îngrijirea sănătății, servicii de îngrijirea
bolnavilor, îngrijire temporară (furnizare de
servicii de), servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, furnizarea de servicii de îngrijire
a sănătății la domiciliu, servicii de îngrijire
medicală pentru pacienții internați și externi,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătății, consiliere medicală,
furnizarea de informații medicale, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, îngrijire medicală, servicii medicale,
închirierea echipamentelor medicale, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), furnizare de
tratament medical, servicii de tratament medical,
furnizare de echipamente medicale, furnizare de
servicii medicale, asistență medicală la domiciliu,
examinarea medicală a persoanelor, servicii
de îngrijiri medicale, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, emiterea
de rapoarte medicale, asistență medicală de
urgență, compilarea de rapoarte medicale,
servicii de informare medicală, servicii de
analize medicale, servicii de consiliere medicală,
analiză comportamentală în scop medical,
servicii ambulatorii, analiză cosmetică, asistență
psihologică, consiliere în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații psihiatrice,
furnizare de informații pacienților în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de informații despre servicii de
asistență medicală, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații referitoare la medicină,
închiriere de echipament pentru uz medical,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
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furnizarea de informații medicale, furnizare de
servicii de îngrijire temporară, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii paramedicale, servicii digitale
de îngrijire medicală, servicii de evaluare
medicală pentru pacienţii care se recuperează,
în scopul ghidării tratamentului şi evaluării
eficienţei, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, furnizare de informații în materie
de sănătate prin telefon, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
de acordare a primului ajutor medical.
45. Furnizare de încălțăminte pentru persoane
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de lobby,
nu în scopuri comerciale, servicii de asistență
legală, furnizare de servicii de suport personal
pentru familiile pacienților care suferă de boli
care le pun în pericol viața, furnizare de
sprijin emoțional pentru familii, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, servicii de
reprezentare juridică, raportarea accidentelor,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții de
îngrijire pe termen lung, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung, furnizare de servicii de suport personal
pentru pacienții care suferă de cancer și pentru
familiile acestora, furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienților care suferă
de boli care le pun în pericol viața, furnizare
de suport emoțional pacienților bolnavi de
cancer și familiilor acestora, prin forumuri online
interactive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185338
10/01/2022
SC BILANCIA EXIM SRL,
STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETRESTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, 077067,
ILFOV, ROMANIA
M 2022 00123

CORBEANCA TENIS CLUB
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1013005/06.05.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “CORBEANCA TENIS CLUB”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.02;
21.03.01; 21.03.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine
de vânzare cu amănuntul prin cataloage și
reviste, de vânzare, prin corespondență sau prin
mijloace electronice (site-uri web).
41. Educație, servicii educative de divertisment,
sportive și antrenament sportiv, servicii și cursuri
de pregătire sportivă, organizare de turnee,
evenimente și competiții sportive, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00146

(111)185250

02/02/2022
SIP HOME STUDY, STR.ZARII,
NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050461, ROMANIA

YOO LEARN you
learn, you'll earn
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.06; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.05
(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru
deschis, galben, violet, fucsia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, descarcabile,
aplicații software descărcabile, aplicații software
pentru web, software pentru simularea
aplicațiilor, aplicații software pentru telefoane
mobile, software de aplicații de calculator,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
pentru servere de aplicații, aplicații software
pentru controlul iluminării descarcabile, aplicații
software de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru dispozitive fără fir descarcabile,
software și aplicații pentru dispozitive mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații software de
tipul business intelligence, software pentru
aplicații web și servere, aplicații software
descărcabile destinate utilizării cu imprimante
tridimensionale,
software
de
calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software pentru aplicații

de calculator cu jocuri și jocuri de noroc, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor și
a bazelor de date, software de calculator
folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(api), software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru sistemele de control al
documentelor, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (iot), software descărcabil
sub formă de aplicații mobile pentru restaurante
virtuale pentru livrare și comenzi, software
informatic care permite calculatoarelor să
ruleze aplicații paralele și să realizeze calcule
paralele, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă
de conținut media audiovizual pe internet,
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, dezvoltare
de soluții de aplicații software de calculator,
instalare și personalizare de aplicații software
de calculator, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de
conținut multimedia, servicii de asistență tehnică
referitoare la software și aplicații de calculator,
furnizare de servicii de aplicații informatice
(asp), și anume găzduire de aplicații software
de calculator pentru terți, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicații pentru
monitorizarea radiodifuziunii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00175
(111)185129
12/01/2022
GHEORGHE POPESCU, SOS.
EROU NICOLAE IANCU NR.87E,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2022 00188

(740)

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

DEFENSE by Gică Popescu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri.
35. Publicitate.

(111)185257
12/01/2022
FLORIN CAROLI, SOS. GARII, NR.
31, SAT BALACEANCA, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185130
12/01/2022
GHEORGHE POPESCU, SOS.
EROU NICOLAE IANCU NR.87E,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2022 00176

DEFENCE by Gică Popescu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri.
35. Publicitate.
───────

SEOMAN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 26.01.04;
26.03.06; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) Culori revendicate: galben, rosu,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe site, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-uri
web, indexare web în scop comercial sau
publicitar, promovare computerizată de afaceri,
servicii de promovare comercială, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
administrare a programelor de stimulare pentru
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promovarea vânzărilor, furnizarea de spațiu pe
pagini web pentru promovare de produse și
servicii, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
analiza reacției consumatorilor, analiză de preț,
servicii de analiză comercială, analiza tendințelor
de marketing, analiza datelor studiilor de
piață, consiliere privind analiza obiceiurilor de
cumpărare ale consumatorilor, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate de tip pay-perclick (ppc), publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare).
42. Design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, proiectare și design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
consultanță în materie de design de pagini
web, proiectare de portaluri web, programare
de pagini web, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, servicii de testare a
gradului de încărcare a site-urilor web, creare
și design de indexuri de informații bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației), scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de date,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), servicii it, consultanță it, servicii
de consiliere și asigurare de informații, servicii
informatice de analiză de date.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00192

(111)185283

12/01/2022
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL,
BD MARASTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011465,
ROMANIA

DVERSE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate prin intermediul serviciilor media

audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
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demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni,programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, d istributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru mobil,
creatie, productie si comunicare de divertisment,
stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii

de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────

(111)185190
13/01/2022
ANDREI-MIHAI BĂRBULESCU,
STR. SPANIA NR. 33, BL. 6 MAN,
SC.1, ET. 1, AP. 5, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00217

(740)

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

(540)

ROYAL SERVICII FUNERARE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 24.09.02
(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii funerare.

540

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00219
(111)185194
13/01/2022
SMART SECURITY SOLUTIONS
S.R.L., BLD. INDEPENDENTEI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 40, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

(111)185280
13/01/2022
ADIA ART BUSINESS S.R.L.,
B-DUL METALURGIEI NR. 132,
CAMERA 1, BL. B1A, SC. 1, ET. 4,
AP. 44, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00224

(740)

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

(540)

first bite
(531)

securio secure the unsecured
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 26.11.01; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) Culori revendicate: negru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate, servicii de protecție
bunuri materiale și persoane.
───────

Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
29.01.11
(591) Culori revendicate: mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse din acestea,
preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci,
miere, biscuiți crocanți din cereale, alune
trase în ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, bezele, bezele moi (produse
de cofetărie), biscuiți sărați condimentați,
biscuiți de graham, prăjituri, prăjituri înghețate,
prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri pentru ceai, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu
migdale, aluat congelat pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, pateuri (patiserie), pateuri
(produse de patiserie), torturi, torturi vegane,
torturi de înghețată, înghețată, înghețată vegană,
șerbeturi (înghețată), înghețată pe băț, înghețată
cu fructe, batoane de înghețată, înghețată
de fructe, cornete pentru înghețată, panettone
(cozonac italian), cozonaci, pandișpanuri
japoneze (kasutera), pâine, produse de
patiserie, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie cu înghețată, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din fructe.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00232

(111)185275

13/01/2022
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(111)185277
13/01/2022
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00234

(740)

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

(540)

(540)

Respirozen

Respirocalm
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────

(511)

(111)185276

(210)
(151)
(732)

M 2022 00238

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(511)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00233

13/01/2022
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────

WINSTON GOLD

Respirofort

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────

13/01/2022
JAPAN TOBACCO INC., 1-1,
TORANOMON 4-CHOME MINATOKU, TOKYO, JAPONIA

(540)

(540)

(511)

(111)185180

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice,
vaporizator de tutun, trabucuri, cigarillos, tutun
pentru prizat, articole pentru fumători, incluse
în clasa 34, hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru
ţigarete şi chibrituri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00240

(111)185179

13/01/2022
SAVENCIA SA, 42 RUE
RIEUSSEC, VIROFLAY, 78220,
FRANȚA

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Costume de baie, costume de baie întregi,
costume de baie pentru femei, costume de baie
pentru copii, costume de baie pentru bărbați,
costume de baie întregi cu bureți pentru sutien,
haine de stradă pentru femei.
───────

(540)

(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.10;
02.09.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză și produse lactate.

(111)185139

(210)
(151)
(732)

M 2022 00245

(740)

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

14/01/2022
CLOUD FUD SRL, STR. VIȘINULUI
NR. 84, JUDEȚ ARAD, ARAD,
310152, ARAD, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00244

(111)185313

14/01/2022
MĂLEANU FLORINA-LORENA,
STR. TRIFOIULUI NR. 14, BL.
C5, AP. 9, JUDEȚ CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(531)

L'AMURA
(531)

cloud food.

Clasificare Viena: 27.05.01

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
09.07.19; 24.17.02
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#043249), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produse alimentare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00247
(111)185116
31/01/2022
MARIA-ALEXANDRA CIOCOIU,
STR. PAHARNICULUI NR. 25,
CORP B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(111)185330
14/01/2022
HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,
CH, ZUG, 6300, ELVEȚIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00258

(740)

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

(540)

HOLCIM FLUIDIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţii, nemetalice, beton,
beton gata preparat, agregate.
───────

(111)185331

(210)
(151)
(732)

M 2022 00260

ONEDREAM

(740)

CABINET M. OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.01; 18.01.21
(591) Culori revendicate: gri (HEX #363435,
HEX #4f4d4e), alb (HEX #ffffff), roșu
(HEX #ec3237)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece pentru copii și scutece pentru adulți.
25. Îmbrăcăminte și încălțăminte.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comercială a francizelor, servicii de
comerț online și offline cu produsele din clasa 5
(scutece pentru copii și scutece pentru adulți) și
din clasa 25 (îmbrăcăminte și încălțăminte).

(540)

(531)

───────

14/01/2022
HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

HOLCIM PLANIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţii, nemetalice, beton,
beton gata preparat, agregate, mortar.
───────

(111)185332

(210)
(151)
(732)

M 2022 00261

(740)

CABINET M. OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

14/01/2022
HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

(540)

HOLCIM DISPERSIA
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţii, nemetalice, beton,
beton gata preparat, agregate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00270
(111)185279
14/01/2022
SWISS MEDCORP S.R.L, BL.13,
AP.10, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SANEOS clinică medicală
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.01
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Coordonare de cursuri, coordonare de
cursuri de instruire în domeniul științei,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, cursuri de
formare, cursuri de formare avansată, cursuri de
pregătire în medicină, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, pregătire de cursuri și
examene în scop educațional, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe și simpozioane în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme

medicale, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei, servicii educative în
domeniul medicinei, servicii educative pentru
adulți în domeniul medicinei.
44. Servicii medicale, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere în materie de
sănătate, controale medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii de analize de sânge, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, diagnosticarea bolilor,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de îngrijire a frumuseții, servicii
de scoatere a cerii din urechi, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, tratament cosmetic, tratament cosmetic cu
laser al venelor varicoase, tratamente cosmetice
pentru corp, tratament pentru păr, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere cu
privire la produse cosmetice, aplicare de produse
cosmetice pe corp.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00273
(111)185253
15/01/2022
DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.
DRAGOS VODA, NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(111)185120
17/01/2022
ADWISE MEDIA
COMMUNICATIONS SRL, B-DUL
DIMITRIE CANTEMIR, NR. 9, BL.
7, SC. 2, ET. 8, AP.80, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040235, ROMANIA
M 2022 00277

DRGOMIR INDUSTRIAL PROPERTY,
STR NICULAIE SEBE, NR. 5,BL. S24,
AP.21, SECTOR 3, BUCURESTI,
030405, ROMANIA

(540)

PRINCE SOARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.

AdWise

───────
(531)

(111)185264

(210)
(151)
(732)

M 2022 00276

(740)

DRAKOPOULOS IP SERVICES, STR.
LUNEI NR.5, SECTOR 2, BUURESTI,
030167, ROMANIA

17/01/2022
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA, AV. NESTLE,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(540)

FITNESS DARK CHOCOLATE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cereale pentru micul dejun, musli, fulgi de
porumb, batoane de cereale, cereale gata pentru
consum, cereale si preparate din cereale.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.04; 24.15.01
(591) Culori revendicate: rosu, galben, verde,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate
și marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate în
cinematografe, servicii de publicitate, publicitate
și reclamă, publicitate în reviste, organizarea
de publicitate, publicitate pentru cinematografe,
publicitate pe taxi, publicitate pentru ascensoare,
publicitate prin corespondență, agenții de
publicitate, consultanță privind publicitatea,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de publicitate,
publicitate cu răspuns direct, publicitate
pentru pelicule cinematografice, publicitate pe
peliculă cinematografică, promovare (publicitate)
de călătorii, servicii de publicitate digitală,
promovare (publicitate) de concerte, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
exterioară, publicitate directă prin poștă,
consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de publicitate și marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de publicitate
furnizate florarilor, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate privind
automobilele, consultanță în publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
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servicii de publicitate în presă, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
agenție de publicitate, publicitate radio și
de televiziune, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate și reclamă,
publicitate în vederea recrutării personalului,
publicitate pentru recrutare de personal, servicii
de reclamă și publicitate, cercetare de
piață pentru publicitate pentru terti, servicii
de publicitate pentru bijuterii, negociere de
contracte de publicitate, servicii de publicitate de
exterior, dezvoltare de conceptii de publicitate,
consultanță privind publicitatea în presă, servicii
de cercetare privind publicitatea, compilare
de statistici privind publicitatea, furnizare
de informații privind publicitatea, consultanță
în afaceri privind publicitatea, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
asistență privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, colectarea de informații privind
publicitatea, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, servicii de publicitate
și de promovare, întocmirea de texte de
publicitate comercială, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
publicitate în sectorul transport și livrare,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate pentru industria literară,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, servicii de publicitate privind
lucrări publice, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, productie de
publicitate televizata si radiofonica, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de intermediere referitoare la publicitate, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, organizarea de expoziții în

scopuri comerciale sau de publicitate, servicii
de publicitate privind sectoarele de transport,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, publicitate
promoțională privind practica în formarea
filozofică, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, editare post-producție de publicitate și
reclame, servicii de publicitate pentru jocuri de
baseball, publicitate de tip pay-per-click (ppc),
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, publicitate și reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, poștei, servicii
de agenții de modele referitoare la publicitate,
servicii de creare de mărci (publicitate
și promovare), servicii de management de
personal angajat în publicitate, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de publicitate privind
produse farmaceutice pentru tratarea diabetului,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
servicii de cercetare cu privire la publicitate și
marketing, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate
pentru aparate de imagistică in vivo, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
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probleme sociale, servicii de consultanță privind
publicitatea pentru beneficiarii de francize,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate
referitoare la produse farmaceutice și de
imagistică in vivo, servicii de publicitate directă
prin poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de publicitate în
legătură cu eventimente de sporturi electronice,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, pregătire de liste
de adrese poștale pentru servicii de publicitate
directă prin poștă (cu excepția comercializării),
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, servicii
de publicitate pentru promovarea conștientizării
publice cu privire la sindromul nefrotic și la
glomeruloscleroza focală segmentară (fsgs),
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vadă și să compare comod
serviciile oferite de respectivii comercianți,

publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
marketing financiar, marketing direct, marketing
promoțional, marketing afiliat, marketing
imobiliar, marketing digital, consultanță în
marketing, estimări pentru marketing, campanii
de marketing, marketing de produse, asistență
în marketing, informații de marketing, marketing
pentru evenimente, marketing prin telefon,
previzionare de marketing, marketing pe
internet, marketing de referință, marketing
folosind influenceri, servicii de marketing, studii
de marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță profesională
în marketing, servicii de marketing direct,
analiza tendințelor de marketing, consultanță
în marketing comercial, consultanță privind
managementul
marketingului,
consultanță
pentru managementul marketingului, efectuarea
de studii de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, servicii de consultanță în marketing,
servicii de agenție de marketing, întocmire de
planuri de marketing, furnizare de informații
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, planificare de strategii de marketing,
elaborare de studii de marketing, marketing
de baza de date, proiectare de studii de
marketing, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, marketing
utilizând factori de influență, marketing destinat
unui anumit scop, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consiliere privind
marketingul, furnizare de informații privind
marketingul, evaluări statistice ale datelor
de marketing, marketing comercial (în afară
de comercializare), servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
domeniul călătoriilor, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, consultanță în materie de
marketing direct, marketing în cadrul publicării
de software, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, management de personal
din domeniul marketingului, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, cercetarea
de piață și studii de marketing, administrare în
materie de activități de marketing, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, furnizare de
informații de marketing în afaceri, servicii
de franciză pentru asistență de marketing,
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servicii de consultanță în afaceri privind
marketingul, furnizare de servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, consiliere în
domeniul marketingului pentru produse chimice,
servicii de marketing prin telefon (nu pentru
vânzări), marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
consultanță în domeniul demografic în scopuri
de marketing, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, furnizare
de consultanță în marketing în domeniul
mediilor sociale, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, consultanță pentru
întreprinderi în materie de gestionare a
marketingului, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovarea vânzărilor, promovarea comercială,
servicii de promovare, servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, consultanță
privind promovarea comercială, servicii pentru
promovarea exporturilor, consultanță privind
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de produse prin influeceri, promovarea serialelor
(filme) pentru terți, promovare de târguri în
scop comercial, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare și realizare de
expoziții comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, promovare de produse prin factori
de influență, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,

optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii ale camerei de comerț
pentru promovarea comerțului, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, servicii ale camerelor de comerț
pentru promovarea afacerilor, servicii de agenții
de modele privind promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de modele pentru promovarea
vânzărilor, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovarea produselor
și serviciilor terților, prin distribuirea de cupoane,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
distribuirea de cupoane, promovarea produselor
și serviciilor terților prin programe tip teleshoping,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane,
reactualizarea materialelor publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
de exterior pentru terți, distribuire de texte
publicitare, distribuire de materiale publicitare,
distribuirea de materiale publicitare tipărite,
distribuire de materiale publicitare prin poștă
și de suplimente publicitare anexate la edițiile
obișnuite, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
lipirea de afișe publicitare, planificare strategică
în afaceri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00291
(111)185314
17/01/2022
MT MANAGEMENT & EVENTS
S.R.L, STR. MUZEUL APEI, NR.
12C, APARTAMENT 3, JUDEȚ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185093
17/01/2022
ENIGMA TRADING 2000 S.R.L.,
STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
M 2022 00302

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ , STR. 11 IUNIE
NR.51, CLĂDIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA open
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1014136, din data
17.05.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: TRANSYLVANIA

(531)

e epack LAVETA "MAGICĂ"

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01; 21.03.01; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru
inchis (HEX#1b154a), albastru
(HEX#382759), mov (HEX#98469a),
roșu (HEX#bc64a8), roz
(HEX#dc93b9), verde (HEX#d8df26)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.05;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.04.18
(591) Culori revendicate: albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Lavete de spalat vase.

───────
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(111)185278
17/01/2022
IZOCON MC S.R.L., STR.
VARIANTA NORD NR. 2, JUD.
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00303

(740)

LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM.2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(111)185282
17/01/2022
BE SOFT STUDIO S.R.L., STR.
ELEV ȘTEFAN ȘTEFANESCU
NR. 51, BL. 422, SC. A, ET. 2,
AP.14, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00307

(740)

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

(540)

FITY
(531)

Măcelăria Ghiță IZOCON 1994
Produse cum se făceau odată,
cu adevăratul gust de carne.
(531)

Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.11; 03.04.18;
03.04.24; 24.09.02; 24.09.03
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben,
auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, extracte din carne, mezeluri, produse
din carne preparate.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente nutritive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
dietetice și nutritive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane alimentare
ca suplimente nutritive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente nutritive nu
de uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare antioxidante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare
medicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu papetarie imprimata, articole de
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu căni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de băut, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tricouri
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tricouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sepci cu cozoroc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șepci și căciuli pentru sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șepci (articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu suplimente nutritive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
dietetice și nutritive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu batoane alimentare ca
suplimente nutritive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente nutritive nu
de uz medical, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare antioxidante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
medicinale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu papetarie imprimata, articole de
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu căni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu căni de băut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tricouri imprimate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tricouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sepci cu cozoroc, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șepci și căciuli pentru sport, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șepci
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suplimente
nutritive, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente dietetice și nutritive,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane alimentare ca suplimente
nutritive, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente nutritive nu de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suplimente alimentare antioxidante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suplimente alimentare medicinale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu papetarie imprimata, articole de servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căni, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni de
băut, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tricouri imprimate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tricouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sepci cu cozoroc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu șepci
și căciuli pentru sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu șepci (articole de
îmbrăcăminte).
41. Servicii de educație în materie de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
organizare de cursuri de nutriție, servicii sportive
și de fitness, coordonarea antrenamentelor de
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, servicii

oferite de centrele de fitness, servicii de formare
în domeniul fitnessului.
44. Furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere legată de nutriție,
consultanță în nutriție, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției.
───────

(111)185239

(210)
(151)
(732)

M 2022 00310

(740)

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

17/01/2022
GEANINA-ELENA ILIEŞ, STRADA
PALADINILOR 12, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

ERGOSUN by Geanina Ilieş
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igiena si infrumusetare pentru
oameni, servicii medicale, servicii oferite de
saloane de bronzat.
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(111)185235

(210)
(151)
(732)

M 2022 00314

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

19/01/2022
RAZAND ONLINE, STR. DRUMUL
FERMEI, NR. 48, LOT 2, ET. 2,
AP. 8, JUD. ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AREATECH
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Aparate de epilat, ustensile manuale pentru
aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate pentru găurirea
urechilor, aparate electrice de coafare, clești
pentru întors genele, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor,
cuțite de potcovărie, cuțite pentru debavurat,
darace (unelte manuale), dispozitive electrice
de curbat gene, dispozitive electronice acționate
manual, utilizate pentru exfolierea pielii,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece (ustensile de mână), foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci (unelte
acționate manual), instrumentar de pedichiură,
instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, mașini de tuns, mașini de tuns
(manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr (ustensile de mână), pensete,
ustensile pentru arta corporală (ustensile

de mână), ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete (unelte de mână),
separatoare de gene, suporturi pentru foarfece,
instrumente manuale de tuns, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, aparate de
tatuare, ace pentru tatuaje, aparate pentru
făcut găuri în urechi, instrumente sterile pentru
piercing corporal, aparate pentru epilat prin
electroliză, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, aparate laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, pile de unghii pentru
manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, truse
de pedichiură, truse de pedichiură electrice.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele antireumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stern utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar/seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje pentru articulaţii, anatomice/
bandaje de susţinere, bandaje, elastice, tăviţe
renale pentru scopuri medicale, ploşti, paturi cu
vibraţii, paturi special concepute pentru scopuri
medicale, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale,
implanturi biodegradabile de fixare a oaselor,
pături, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate pentru testarea sângelui, aparate de
kinetoterapie de uz medical, analizoare pentru
măsurarea grăsimii corporale, aparate pentru
monitorizarea compoziţiei corporale, ghete
pentru scopuri medicale, brăţări pentru scopuri
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medicale, stimulatoare cerebrale, pompe de
sân, perii pentru curăţarea cavităţilor corporale,
canule, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
cleşti pentru castrare, catguturi, catetere,saltele
pentru
naştere,
clipsuri,
aparate și
instrumente
chirurgicale,
îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte de
compresie,
compresoare
(chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru

bebeluşi,
inhalatoare,
injectoare
pentru
scopuri medicale, insuflatoare elevatoare
pentru pacienţi/elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, fese gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale\aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale.aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale\recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre/aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale/sfigmomanometre, spirometre
(aparate medicale), scuipători pentru scopuri
medicale, atele de uz medical, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, stetoscoape, ciorapi pentru
varice, cămăşi de forţă, brancarde, cu roţi/
tărgi, cu roţi, suporturi pentru platfus, sonde
chirurgicale, bureţi chirugicali, aparate şi
instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, roboţi
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chirurgicali, bandaje suspensoare, ace de
sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic,
inele pentru dentiţie, etichete indicatoare de
temperatură utilizate în scopuri medicale,
aparate de testare pentru scopuri medicale/
aparate utilizate în analizele medicale, pungi
termice utilizate în acordarea primului ajutor,
comprese termoelectrice (chirurgie), termometre
pentru scopuri medicale, fire de sutură,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare.aparate de vibromasaj, cadre pentru
persoanele cu handicap, bastoane pentru
scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolaţiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze x
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze x
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze x pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale,
aparate dentare de detartraj, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, aparate de aspirare pentru
uz stomatologic.

21. Aparat pentru curățarea dinților și gingiilor

cu apă sub presiune, folosit acasă, aparate
cu ață dentară acționate cu baterie, capete
pentru periuțe de dinți electrice, dispozitive de
curățare cu ultrasunete a protezelor dentare,
dispozitive pentru presat tubul de pastă de dinți,
distribuitoare de pastă de dinți, dușuri bucale,
irigatoare orale, altele decât cele pentru uz
stomatologic, irigatoare parodontale (electrice)
pentru uz personal, irigatoare parodontale
(neelectrice) pentru uz personal, peri pentru
periuțe de dinți, perii de dinți electrice, periuțe
de dinți, periuțe de dinți care se pun pe
degete pentru bebeluși, periuțe de dinți manuale,
recipiente de spălat proteze, recipiente pentru
periuțe de dinți, recipiente pentru produse de
curățare a dinților, irigatoare bucale
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, agenții de publicitate,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, publicitate pentru
cinematografe, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate cu
răspuns direct, publicitate pentru pelicule
cinematografice,
publicitate
pe
peliculă
cinematografică, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate digitală, consultanță
privind publicitatea comercială, servicii de
publicitate și marketing, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru arhitecți, servicii de publicitate
privind automobilele, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate furnizate
florarilor, publicitate radio și de televiziune,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, cercetare de piață pentru
publicitate, publicitate în vederea recrutării
personalului, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
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vânzare online în legătură cu, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produsele din clasele 8, 10 și 21.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00316

(111)185263

18/01/2022
OTP BANK ROMANIA S.A., STR.
BUZEȘTI NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OTP Privilege Banking
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: verde închis
(Pantone 342 C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Bancomate (ATM), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
software pentru computere, mașini și dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor și calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, mașini de numărat
și sortat bani, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătura cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătura cu operațiuni financiare și bancare,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente) / carduri inteligente (carduri cu

circuite integrate), carduri magnetice codate,
dispozitive pentru citirea cardurilor, dispozitive
de intercomunicare, monitoare (hardware
pentru calculatoare), cititoare (echipament de
procesare a datelor), cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
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sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrate
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară / case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,

furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (saas),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securițățîi, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.
───────

(111)185255

(210)
(151)
(732)

M 2022 00317

(740)

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

18/01/2022
SIMONA-MIHAELA PÎRJOL, STR.
ALBĂSTRELE, NR. 6, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Sofia Bistro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
alimentație publică.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00320
(111)185254
18/01/2022
SIMONA-MIHAELA PÎRJOL, STR.
ALBĂSTRELE, NR. 6, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(111)185323
18/01/2022
MELIOR S.R.L., STR. MIHAI
EMINESCU, BLOC 68, ET. 1,
APT. 6, JUDETUL IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA
M 2022 00333

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

(540)

Mks

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
alimentație publică, servicii de unități de vazare
(hoteluri, pensiuni).

CARMANGERIA MELIOR
Carmangeria ta de încredere!

───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.11
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Mezeluri, carne, extracte de carne,
specialități și preparate pe bază de carne, carne
de vânat, carne conservată.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizare de reclame, anunțuri
publicitare,
publicitate
online,
promoții,
furnizarea de informații comerciale, servicii de
agenții de import-export, servicii de comerț
cu ridicata și cu amănuntul pentru mezeluri,
carne, extracte de carne, specialități și preparate
pe bază de carne, vânat, carne conservată
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, prin magazinele en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, prezentare de
produse cu scop publicitar și comercial, târguri și
expoziții cu caracter publicitar și comercial.
───────
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(111)185238

(210)
(151)
(732)

M 2022 00336

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37 E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

18/01/2022
CONSTANTIN SLAV, STR.
GEORGE VÂLSAN, NR. 6, BL.
65, SC. 2, AP. 57, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(111)185245

18/01/2022
DEZIMED S.R.L., SOS.
PANDURILOR, NR. 29, BL. P2A,
SC. 1, ET. 7, AP. 31, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

KLANkids
(531)
(591)
(511)

M 2022 00341

DEZIMED

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate: galben, auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment,
divertisment
interactiv,
servicii
de
divertisment,
servicii
de
divertisment interactiv, planificarea de petreceri
(divertisment), furnizarea instalațiilor pentru
divertisment, sală de evadare (divertisment),
servicii ale centrelor de divertisment, rezervarea
de săli de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, servicii de divertisment muzical
animat, organizare de activități de divertisment,
servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de spații pentru divertisment, furnizare de
instalații pentru divertisment, sisteme de
joc (divertisment, educație), organizare de
evenimente pentru divertisment, coordonare
de activități de divertisment, organizare
de spectacole de divertisment, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
oferite pentru copii, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, organizare de serbări în
scopuri de divertisment.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.13.09; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate: verde, alb, albastru,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti si antiseptice, dezinfectanti de
uz medical, dezinfectanti pentru suprafete mari si
mici, dezinfectanti pentru pardoseli, dezinfectanți
care intra in contact cu alimentele, dezinfectanti
pentru aparate si instrumente dentare,
dezinfectanti pentru instrumente si aparate
medicale, dezinfectanti pentru colectivitati si
cabinete de infrumusetare, dezinfectanti pentru
conducte, bazine, produse pentru dezinfectia
igienica si chirurgicala a mainilor si pielii,
produse dezinfectante pentru spalare (altele
decat sapunuri), sapunuri si detergenti medicali
si dezinfectanti.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de import si comerț pentru: dezinfectanti
si antiseptice, dezinfectanti de uz medical,
dezinfectanti pentru suprafete mari si mici,
dezinfectanti pentru pardoseli, dezinfectanți care
intra in contact cu alimentele, dezinfectanti
pentru aparate si instrumente dentare,
dezinfectanti pentru instrumente si aparate
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medicale, dezinfectanti pentru colectivitati si
cabinete de infrumusetare, dezinfectanti pentru
conducte, bazine, produse pentru dezinfectia
igienica si chirurgicala a mainilor si pielii,
produse dezinfectante pentru spalare (altele
decat sapunuri), sapunuri si detergenti medicali
si dezinfectanti.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00350

(111)184993

18/01/2022
NICUSOR PROCA, STR.
OCTAVIAN GOGA NR. 17, BL.
204A, SC. C, AP. 3, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, 500137, BRAȘOV,
ROMANIA

RECONA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți),
administrarea
și
managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
privind deschiderea de francize, asistență
comercială privind sistemul de franciză,
asistență
comercială
în
managementul
afacerilor,
auditare
afaceri,
consultanță
în
domeniul
auditului,
consultanță
în
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în domeniul administrării activităților
economice, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență în
domeniul administrării întreprinderilor industriale

sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
pentru întreprinderi industriale în legătură cu
conducerea afacerilor lor, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize costbeneficiu, determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, management comercial (exploatare)
de centre comerciale pentru alte persoane,
managementul comercial (exploatare) al
întreprinderii (pentru terți), furnizare de asistență
(afaceri) în exploatarea francizelor, furnizare de
asistență în managementul afacerilor, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, investigații comerciale, întocmire de
rapoarte economice, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), managementul și administrarea
afacerilor, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
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negociere de contracte de publicitate, pentru
terți, negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, pentru produse, negociere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
și coordonare de întâlniri de afaceri, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificare strategică în afaceri,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de expertize în domeniul eficienței
comerciale, servicii de expertize în domeniul
eficienței economice, servicii de expertiză în
materie de eficiența afacerilor, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii
de externalizare sub formă de intermediere
de contracte de servicii pentru terți, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
reprezentanță comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii pentru afaceri referitoare
la organizarea de societăți mixte, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea vânzărilor, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor de
vânzare, consultanță privind comerțul în barter,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de comerț cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerț cu ridicata cu privire

la hardware de calculator, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățenie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul

561

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondență în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu

amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de bere pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare

de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biciclete, analiză
de preț, brokeraj cu liste pe bază de nume
și adrese, comandă computerizată de stoc,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de recomandări pentru produse de larg consum,
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furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la ziare
electronice, organizare de cumpărări colective,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, organizare și coordonare
de vânzări de animale, organizare și coordonare
de vânzări de bovine, organizare și coordonare
de piețe de vechituri, organizare și coordonare
de vânzări, pentru alte persoane, de animale
și bovine înregistrate și comerciale, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de

achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de achiziții de cupoane pentru alte persoane,
servicii de analiză a prețurilor, servicii de
aprovizionare cu articole de birou pentru terți,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comandă în
contul terților, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servicii
de externalizare sub formă de organizare de
achiziții de produse pentru alte persoane,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice
pentru terți, servicii de telemarketing, vânzare
prin licitație publică, servicii pentru promovarea
exporturilor, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
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vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, agenții de publicitate, servicii
de agenție de publicitate, agenții de relații
cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului
cu privire la publicitate, analize publicitare,
anunțuri clasificate, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii de
marketing, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, compilare de anunțuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, căutare de sponsorizare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de concepte
de marketing, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de conceptii
de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzarea de date privind publicitatea, editare
post-producție de publicitate și reclame, editare
și actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, furnizare și închiriere

de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații privind marketingul,
furnizare de informații privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele pentru campanii promoționale,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizare de servicii publicitare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, indexare web în scop comercial
sau publicitar, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing
afiliat, marketing de produse, marketing de
produse și servicii pentru alte persoane,
marketing de referință, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, intermediere publicitară,
lipirea de afișe publicitare, marketing digital,
marketing pe internet, marketing promoțional,
mostre de produse, optimizarea motoarelor de
căutare, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, (organizarea
de) trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, planificare de strategii de
marketing, plasare de reclame, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire de
anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, publicitate directă prin
poștă, pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
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publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, prezentare
de firme și produse și servicii ale acestora
pe internet, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, proiectare de
studii de marketing, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, promovare
computerizată de afaceri, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu
premii de fidelitate, promovare de produse
și servicii pentru terți, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea vânzării
de servicii (în numele terților) prin reclame
publicitare, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor
pentru terți prin intermediul distribuției și
administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitar (pregătirea de
texte -e), publicitate, publicitate de tip pay-perclick (ppc), publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate online într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, publicitate în reviste, publicitate,

inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate pe taxi, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru siteurile web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de material
publicitar, realizare de materiale publicitare,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
redactare de texte publicitare, redactări de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenții de modele referitoare la publicitate,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
agenții de modele, servicii de agenții de modele
pentru promovarea vânzărilor, servicii de agenții
de modele privind promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de modele în scopuri publicitare,
servicii de anunțuri clasificate, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de creare de mărci, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
evaluare a mărcilor, servicii de franciză pentru
asistență de marketing, servicii de generare de
clienți potențiali, servicii de generare de exemple
(crearea interesului potențial al consumatorilor
pentru produsele și serviciile companiei), servicii
de grafică publicitară, servicii de lansare de
produse, servicii de layout în scopuri publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing privind motoarele
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de căutare, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, servicii de
marketing în domeniul optimizării traficului pe
site-uri web, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de merchandising, servicii
de modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de poziționare a mărcilor,
servicii de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare a
vânzărilor, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze de
date, servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune, servicii
de publicitate în presă, servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerțului local, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate privind industria
turismului, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de publicitate pentru
bijuterii, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii de publicitate și
marketing online, servicii publicitare de tip "pay
per click".
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, ambalare
de alimente, ambalare de articole pe bază
de comandă și specificații ale altor persoane,
ambalare de articole pentru transport, ambalare
de produse alimentare, ambalarea, ambalarea

produselor, ambalarea de lichide conform
comenzii și specificațiilor, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, depozitare de alimente,
depozitare de alimente congelate în magazii,
depozitare de băuturi, depozitare de cosmetice,
depozitare de deșeuri, depozitare de marfă
după transport, depozitare de marfă înainte de
transport, depozitare de materiale periculoase,
depozitare de mobilier, depozitare de produse,
depozitare de produse agricole, depozitare de
produse provenite de la ferme, depozitare
de vinuri în condiții de temperatură și
umiditate controlată, depozitare refrigerată de
bunuri, depozitare în magazii de produse
provenite de la ferme, depozitare și livrare de
bunuri, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitarea mărfurilor, livrare și depozitare
de bunuri, prestare de servicii și furnizare
de instalații pentru depozitare, servicii de
depozitare, servicii de depozitare de alimente
congelate, servicii de depozitare de produse,
servicii de depozitare refrigerată, servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de păstrare pentru depozitare la rece,
servicii de stocare a alimentelor, servicii de
stocare în camere frigorifice, subdivizarea și
reambalarea bunurilor, transport și depozitare,
servicii de organizare a transportului, logistică
de transport, închirieri (charter) de vehicule
pentru transport, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizare și furnizare de
transport terestru, maritim și aerian, organizarea
serviciilor de transport, organizarea serviciilor de
transport terestru, maritim și aerian, organizarea
transporturilor rutiere, feroviare, maritime și
aeriene de persoane, organizarea transportării,
servicii de transport, servicii de transport rutier,
servicii de transport rutier de mărfuri, colectare,
transport și livrare de produse, colectarea de
gunoaie și deșeuri menajere și industriale,
cărăușie, distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul, expediere de marfă,
expediere de mărfuri, livrare de alimente, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare de produse de băcănie, livrarea de
mărfuri, organizare și supraveghere a serviciilor
de livrare a comenzilor prin poștă, organizarea
expedierii de mărfuri, organizarea livrării de
marfă, organizarea livrării de produse prin poștă,
organizarea transportului de marfă, servicii de
distribuție, servicii de distribuție de băuturi,
spre exemplu de băuturi alcoolice, servicii de
expediere, servicii de livrare, servicii de livrare
a alimentelor, servicii de transport de alimente,
servicii de transport comercial de mărfuri,
transport de alimente, transport de fructe,
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transport frigorific de mărfuri congelate, transport
frigorific de produse reci, transportul de mărfuri
în stare refrigerată, transport și depozitare de
bunuri, transport rutier, transportul și depozitarea
gunoiului, organizarea transportului, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25;
05.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Huși, plaiul viticol Averesti.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00366

───────
(111)185361

19/01/2022
VINICOLA AVEREȘTI 2000 SA,
COMUNA BUNESTI-AVEREȘTI,
JUD. VASLUI, SAT AVEREȘTI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

(111)185210
19/01/2022
TOMIBENA SRL, STR. STEFAN
CEL MARE, NR. 163,LOC.
BILOVARIA, JUD. SUCEAVA,
VICOVU DE SUS, SUCEAVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00367

(740)

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

(540)

TOMIBENA noi
încălzim casa ta
AVERESTI PODGORIA
HUȘI Busuioacă de
Bohotin DEMIDULCE
D.O.C. C.M.D. HUȘI
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1011940/27.04.2012, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Busuioacă de Bohotin".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
01.15.05; 05.01.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații sanitare, sanitare electrice, sanitare
portabile, luminoase, pentru umidificare, pentru
evaporare, de aerisire, pentru gătit, pentru
dezumidificare, de ventilare, de refrigerare, de
iluminat, de canalizare, de dus, pentru toalete,
de baie, de răcire, de saună, de încălzire, de
uscare, de apă caldă, instalații pentru arderea
gazelor, aparate și instalații sanitare, robinete,
conducte pentru instalații sanitare, duze pentru
instalații de baie, aparate și instalații de încălzire,
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instalații de încălzire cu gaz, valve (accesorii
pentru instalații sanitare), instalații pentru cazi
de masaj, instalații de tratare a apei, instalații
de încălzire în pardoseală, instalații de ventilare
pentru bucătării, instalații de filtrare a aerului,
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
instalații de încălzire centrală pentru gaz,
instalații de epurare a apei reziduale, instalații
de iluminare electrice de interior, robinete
de golire (accesorii pentru instalații), instalații
pentru încălzirea bazinelor de înot, aspersoare
(automate) pentru instalații de suprafață, țevi de
scurgere pentru instalații sanitare, ventilatoare
pentru instalații de aer condiționat, instalații
de evacuare a apelor reziduale, instalații
de epurare a apelor uzate, instalații de
încălzire cu circuit închis, accesorii pentru
instalații sanitare de apă, dispozitive și instalații
pentru dedurizarea apei, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, chiuvete
de baie, componente ale instalațiilor sanitare,
supape (robinete), componente ale instalațiilor
sanitare, capace pentru scaune (părți de
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații de
baie folosite în scopuri sanitare, aparate de
reglare pentru instalații de gaz, mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), dispozitive de pulverizare
(instalații automate) pentru irigații, aparate
de reglare pentru instalații de apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, instalații de încălzire folosite
cu combustibili gazoși, țevi ondulate metalice
(piese de instalații sannitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
instalații de baie pentru alimentarea cu apă,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), pulverizator pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), radiatoare plate pentru
instalațiile de încălzire centrală, vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
ventile termostatice (componente ale instalațiilor
de încălzire), ventilatoare (componente ale
instalațiilor de aer condiționat), cazane pe gaz
pentru instalații de încălzire centrală, instalații
de pulverizare pentru irigarea automată a
terenurilor, boilere pentru instalații de alimentare
cu apă caldă, instalații centralizate de aer
condiționat, de uz casnic și industrial, supape de
control pentru dușuri (accesorii pentru instalații),
țevi de polipropilenă termostabilizate pentru
instalații de încălzire, vase de expansiune
pentru instalații de încălzire centrală, manșoane
sub formă de componente ale instalațiilor

sanitare, supape sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, dispozitive de comandă
(supape termostatice) pentru instalații de
încălzire, aparate de reglare pentru instalații
de conducte de gaz, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, aparate de filtrare pentru
instalariile de alimentaree cu apă, aparate pentru
reducerea presiunii folosite la instalațiile de gaz,
ventile de aer pentru instalațiile de încălzit cu
aburi, serpentine sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, de răcire și de distilare,
cazane sub formă de componente pentru
instalații centrale de încălzire, dispozitive de
pulverizat pentru dus (accesorii pentru instalații
de apă), benzi flexibile pentru protecția tuburilor
metalice (părți de instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente de
instalații sanitare), bazine care fac parte din
instalațiile de alimentare cu apă, amestecătoare
automatice sub formă de componente ale
instalațiilor de dus, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
ventilatoare electrice sub formă de instalații de
ventilare de uz casnic, supape de control pentru
cazi de baie (accesorii pentru instalații sanitare),
filtre pentru purificarea aerului, pentru curățarea
gazelor, supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control termostatic, țevi flexibile că
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
dus, chiuvetă, lavoare și baie, robinete de apă
sub formă de părți de instalații de alimentare
cu apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
de distribuire a apei, aparate folosite pentru
controlul presiunii apei (dispozitive de siguranță
pentru instalațiile de apă), dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive pentru reglarea căldurii (supape)
sub formă de componente ale instalațiilor de
încălzire, filtre pentru extractoare de gaze de
eșapament (componente de instalații de uz
casnic sau industrial).
19. Construcții nemetalice, hârtie pentru
construcții, furnire pentru construcții, cherestea
pentru construcții, ciment pentru construcții,
benzi gudronate, smoală, prundiș, răchită,
sticlă de construcții, carton, mortar, mozaicuri
pentru construcții, dolii nemetalice, marchize
nemetalice, piatră de construcții, construcții
transportabile, nemetalice, gresie pentru
construcții, nisip, lemn folosit în construcții,
plăci fibrolemnoase pentru construcții, grinzi
nemetalice pentru construcii, cornișe nemetalice

569

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

pentri construcții, sticlă decorativă, piloni
nemetalici pentru construcții, rigle (nemetalice)
pentru
construcții,
marmură,
construcții
portabile din lemn, bușteni, dale nemetalice,
panouri nemetalice, coloane nemetalice pentru
construcții, materliale de construcții nemetalice,
tuburi rigide nemetalice, zgura, scânduri,
lambriuri
nemetalice,
tencuieli,
armături
nemetalice, sticlă laminată colorată, plăci de
plastic pentru construcții, secțiuni prefabricate
de construcții nemetalice, sticlă antiefracție
și securizată folosită în construcții, elemente
nemetalice
fabricate
pentru
construcții,
unități modulare pentru construcții nemetalice,
articole din ceramică pentru construcții,
cărămizi din sticlă pentru construcții, materiale
pentru controlul eroziunii (construcții), sticlă
arhitecturală armata pentru construcții, vată de
sticlă pentru construcții, var hidratat utilizat
în construcții, sticlă pentru geamuri pentru
construcții, țevi din ciment pentru construcții,
ranforsare structurală (nemetalică) pentru
construcții, grilaje din sticlă pentru construcții,
carton impermeabil utilizat în construcții,
ornamente pentru cornișe, suporturi (console)
nemetalice pentru construcții, materiale laminate
nemetalice folosite în construcții, materiale
de construcții din materiale plastice, compuși
pentru tencuiala utilizați în construcții, elemente
de fațada nemetalice pentru construcții, grile
de ventilație (nemetalice) pentru construcții,
panouri din fibră și din polistiren utilizate în
construcții, ghips cu întărire rapidă pentru
construcții, panouri vitrate (cadre nemetalice)
pentru construcții, cofraje nemetalice pentru
utilizarea în construcții, plăci aglomerate
pentru utilizare în construcții, materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, capre
nemetalice destinate utlizarii în construcție,
armături nemetalice de pereți, pentru construcții,
placaje de piatră (materiale de construcții),
plăci de ipsos folosite în construcții, elemente
prefabricate de construcții, din beton, compuși
pe baza de bitum pentru construcții, compoziții
de tencuiala pentru utilizare în construcții,
panouri transparente din plastic folosite în
construcții, componente de construcții din
imitație de lemn, conduce îmbinate preizolate (nemetalice) pentru construcții, dibluri
nemetalice de fixare folosite la construcții,
paravane nemetalice folosite că materiale de
construcții, reazeme pentru poduri (materiale
de construcții) nemetalice, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, canale de fum
(nemetalice) folosite în construcții, materiale
din sticlă laminată folosite în construcții, plăci
nemetalice pentru fațade folosite în construcții,

pelicule din plastic pentru utilizare în construcții,
sticlă pentru izolare termică folosită în construcții,
placări exterioare din vinil (materiale de
construcții), produse de tâmplărie din cherestea
utilizate pentru construcții, componente de
construcții din mortar de ciment armat, panouri
cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate în
construcții, țevi de deversare (nemetalice pentru
instalații de construcții), materiale de construcții
confecționate din fibre de piatră, beton industrial
folosit la lucrările de construcții civile, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcții,
componente de construcții (nemetalice) utilizate
în construcții, cadre sub formă de arcadă
(nemetalice utilizate în construcții), plasa de
armătură realizată din fiblre textile pentru
construcții, panouri de construcții realizate din
lemn și rășini hidroizolante, panouri rezistente
la foc nemetalice pentru folosire în construcții,
rosturi de dilatație din materiale nemetalice
folosite în construcții, ciment sub formă de
produs finit, folosit în construcții, materiale
de stabilizare nemetalice (geotextile) pentru
utilizarea în construcții, folii sau geotextile pentru
controlarea eroziunii, folosite în construcții,
sticlă laminată pentru construcții care conține
o pelicula cu cristale lichide, materiale de
construcții din beton armat cu materiale plastice
și fibră de sticlă, materiale și elemente pentru
clădiri și construcții, fabricate din lemn și lemn
artificial, fabricate din smoală, gudron, bitum sau
asfalt, fabricate din nisip, piatră, roca, argilă,
minerale și beton.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților (exceptând
transportul lor) permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil produsele sanitare,
materialele de construcții, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produsele sanitare,
materialele de construcții, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
rețea de computere, organizarea de expoziții și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstrații cu
produse, promoții pentru aceste produse, servicii
oferite de magazine online.
37. Furnizarea de informații în domeniul
reparațiilor, supravegherea reparațiilor de clădiri,
servicii de construcții, servicii de tâmplarie
(reparații), reparații clădiri, reparații de fațade,
reparații in construcții, reparații de clădiri,
reparații, întreținere și renovări de clădiri,
intreținere si reparații de conducte, reparații
de căzi de baie, servicii de reparații pentru
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boilere, reparații de podele de lemn, reparații
sau întreținere de centrale termice, reparații
de podele din lemn artificial, intreținere si
reparații de conducte de scurgere, de sisteme de
conducte, de instalații de încălzire, de sisteme de
impamantare electrica, reparatii sau intretinere
de masini si aparate pentru constructii, servicii
de instalatii si reparatii de panouri din sticlă,
transport cu troliul de mașini în legătura
cu instalații, reparații si construcții, reparații
și întreținere de schele pentru construcție,
platforme de lucru.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00369

(111)185329

19/01/2022
DF WORLD OF SPICES GMBH,
DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, 49201, GERMANIA

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I 54B, ETAJ 3, APARTAMENT
5, SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Select FUCHS
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: bej, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri

de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare
în formă deshidratată, mirepoix (procesate),
lapte de soia, lapte de cocos pentru gătit,
brânză, tofu, gemuri și marmelade de fructe,
tartinabile pentru pâine, alimente produse în
principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacksuri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
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mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata preparate,
produse alimentare congelate prin scufundare
şi cu conţinut scăzut de calorii şi inclusiv
încapsulate sau microîncapsulate sau conţinând
un număr mic de germeni
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru

condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
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biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum întrun prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacksuri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi

stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz nonmedicinal
───────

(111)185148

(210)
(151)
(732)

M 2022 00379

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

19/01/2022
VINALTUS S.R.L., STR.
PRINCIPALA, NR. 15, JUDETUL
DOLJ, SAT SITOAIA, COMUNA
ALMAJ, DOLJ, ROMANIA

(540)

VINALTUS I.U.S.R. COR - VUS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice ce exceptia berii, vinuri.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185146

M 2022 00389

19/01/2022
VINALTUS S.R.L., STR.
PRINCIPALA, NR. 15, SAT
SITOAIA, JUDEȚ DOLJ, COMUNA
ALMAJ, DOLJ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0096d3), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate, servicii de pază și
protecție pentru oameni și bunuri materiale.
───────

(540)

M 2022 00446

(740)

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

VINALTUS PICOTE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.

(111)185370
21/01/2022
Asociaţia Biblioteca Virtuală Elit
Oradea, BD. DACIA NR. 106, BL.
AM 5, PARTER, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(111)185359

(210)
(151)
(732)

M 2022 00415

(740)

AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 73-79A,
ET. 2, AP. 205, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

20/01/2022
DD FEDERAL COMPANY
SRL, JUD. MARAMUREȘ,
DRAGOMIREȘTI NR. 160,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

F

"Drumul cărţii"
(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică nedescărcabile, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
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intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00448

(111)185287

21/01/2022
BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD, STRADA AKROPOLEOS,
NR.82, ETAJ 2,NICOSIA,
AKROPOLI,2012, CIPRU
S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BLEU PHARMA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman, suplimente
nutritive, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
dietetice proteice, preparate pe bază de
vitamine, preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, siropuri
pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate
chimico-farmaceutice,
produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate 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,
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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,
dezinfectanti.
35. Servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparate sanitare şi farmaceutice, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente pentru sugari, suplimente
nutritive și dietetice de uz uman, precum şi
pentru proviziile medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparate sanitare și
farmaceutice, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive și dietetice
de uz uman, precum şi pentru proviziile
medicale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, inclusiv online, în scopuri
de comercializare cu amănuntul sau cu
ridicata, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, asistenţă în managementul afacerilor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comparare
a preţurilor, compilarea indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicitate cu plata
per click, studii de marketing, cercetare de
marketing, sondaje de opinie, marketing, servicii
de telemarketing, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
management administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, relaţii
publice.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00450

(111)185288

21/01/2022
BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD, STRADA AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU
S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BLEU PHARMA
Health & Happiness
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.02; 01.01.10; 29.01.15
(591) Culori revendicate: mov, albastru
deschis, galben, portocaliu, albastru
închis, verde deschis, roșu, verde
închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman, suplimente
nutritive, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
dietetice proteice, preparate pe bază de
vitamine, preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, siropuri
pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,

preparate
chimico-farmaceutice,
produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate 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
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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, dezinfectanți.
35. Servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparate sanitare şi farmaceutice, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente pentru sugari, suplimente
nutritive și dietetice de uz uman, precum şi
pentru proviziile medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparate sanitare și
farmaceutice, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive și dietetice
de uz uman, precum şi pentru proviziile
medicale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, inclusiv online, în scopuri
de comercializare cu amănuntul sau cu
ridicata, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, asistenţă în managementul afacerilor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comparare
a preţurilor, compilarea indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, distribuirea de eşantioane,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
cu plata per click, studii de marketing,
cercetare de marketing, sondaje de opinie,
marketing, servicii de telemarketing, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, management
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
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sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, relaţii
publice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00455

(111)185284

21/01/2022
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

CUPLUL PERFECT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publicitate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte, stiri
privind celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie de opere audiovizuale, emisiuni,
programe, materiale audio/audiovideo de
orice tip de continut, productie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
distributie de opere audiovizuale, emisiuni,
programe, materiale audio/audiovideo de orice
tip de continut, furnizare opere audiovizuale,
emisiuni, programe de televiziune si filme,
materiale audio/audiovizuale de orice tip de
continut prin video on demand, programe
de televiziune si filme, furnizare de video
care nu poate fi descarcat, furnizare de

continut de divertisment online, servicii de
divertisment prin intermediul unei rețele de
comunicații, de natura jocurilor online și a siteurilor web care oferă o mare varietate de
informații de divertisment de interes general,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri si
servicii educationale printr-o retea globala de
comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00464

(111)185350

23/01/2022
PERFECT CARE
MANUFACTURING SRL, STR.
COMPLEXULUI 82, JUDETUL
GIURGIU, MIHAILESTI, 085200,
GIURGIU, ROMANIA

Avaron
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Supozitoare
antihemoroidale,
unguente
pentru hemoroizi.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00478
(111)185266
25/01/2022
SENZORIAL FOOD S.R.L., ȘOS.
GIURGIULUI NR. 33A, CLĂDIREA
"COMERCIAL PSI", CAMERA 1,
JUD. ILFOV, COMUNA JILAVA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

S SENZORIAL FOOD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.01.06
(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Specialități de patiserie, produse de
patiserie cu fructe, produse de patiserie cu
ciocolată, produse de patiserie proaspete,
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie dulci aromate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri, prăjituri cu brânză,
prăjituri pentru ceai, torturi, torturi vegane, torturi
de înghețată.
32. Băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies cu
legume, băuturi din legume.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu specialități de patiserie, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie proaspete, patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie dulci aromate, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, torturi, torturi vegane, torturi de înghețată,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies
cu legume, băuturi din legume, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe si
sucuri de legume, băuturi pe bază de sucuri
de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies
cu legume, băuturi din legume, publicitate,
inclusiv publicitatea online pentru specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
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verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comert cu amanuntul
in legatura cu specialități de patiserie, produse
de patiserie cu fructe, produse de patiserie
cu ciocolată, produse de patiserie proaspete,
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie dulci aromate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri, prăjituri cu brânză,
prăjituri pentru ceai, torturi, torturi vegane, torturi
de înghețată, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
pe bază de sucuri de legume verzi, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de aloe
vera, smoothies cu legume, băuturi din legume,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare in legatura cu specialități de
patiserie, produse de patiserie cu fructe, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
proaspete, patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri, prăjituri
cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi, torturi
vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, pentru a permite clientilor sa le vada si
sa le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata in legatura cu specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),

produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri
de legume, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri de aloe vera, smoothies cu legume,
băuturi din legume, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
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vânzarea cu amănuntul si ridicata de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi
din legume, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în legatura cu
specialități de patiserie, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie proaspete, patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie dulci aromate, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, torturi, torturi vegane, torturi de înghețată,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies cu
legume, băuturi din legume, furnizarea unui
catalog online cu informații despre specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri
de legume, băuturi pe bază de sucuri de

legume verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri de aloe vera, smoothies cu legume,
băuturi din legume, servicii de intermediere
comercială in legatura cu specialități de patiserie,
produse de patiserie cu fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
proaspete, patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri, prăjituri
cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi, torturi
vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri
de legume, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri de aloe vera, smoothies cu legume,
băuturi din legume, servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe si
sucuri de legume, băuturi pe bază de sucuri
de legume verzi, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies cu
legume, băuturi din legume, organizarea și
coordonarea de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare pentru vânzarea de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
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prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, servicii de import-export in legatura cu
specialități de patiserie, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie proaspete, patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie dulci aromate, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, torturi, torturi vegane, torturi de înghețată,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies
cu legume, băuturi din legume, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurant, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, consiliere de afaceri
privind francizarea de restaurant.
43. Servicii de catering, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurant,
servicii de restaurante fast-food, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185137
25/01/2022
MITPAN RUBBER SRL, STR.
PODULUI, NR. 23, JUDEŢ OLT,
IZBICENI, 237230, OLT, ROMANIA

M 2022 00488

PAVIS
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Dale pentru locuri de joacă, nu din metal.
27. Învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00504

(111)185380

25/01/2022
NELU POPA, STR. HORIA NR.51,
BL.A3, ET.3 AP.13, JUDETUL
ALBA, CAMPENI, 515500, ALBA,
ROMANIA

Nelu Popa
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment muzical.

───────

583

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00519

(111)185252

26/01/2022
NEW JOY 87 SRL, STR.
TROIENELOR, NR. 1, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NjT - New Joy Technology
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
conținut media, baze de date computerizate
descărcabile, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, aparate
de copiere, telefoane, boxe, huse adaptate
pentru aparate de fotografiat, huse adaptate
pentru calculatoare, huse adaptate pentru
calculatoare notebook, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de protecție pentru
cititoare de cărți electronice, huse de tip flip
pentru telefoane mobile, huse de videocamere,
huse din piele pentru tablete, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse pentru
agende electronice, huse pentru aparate de
fotografiat, huse pentru calculatoare tabletă,
huse pentru cd-uri, huse pentru casete video,
huse pentru dispozitive digitale de ajutor
personal, huse pentru dispozitive de stocare de
date, huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru tablete, huse pentru tastaturi de
calculator, huse pentru telefoane, huse pentru

telefoane mobile, din pânză sau material textil,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru lentilele telefoanelor inteligente, folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, folii de protecție pentru tablete,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, componente și piese de
calculator, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, fotocopiatoare, imprimante, scanere
de imagini, adaptoare pentru imprimante, cabluri
pentru imprimante, adaptoare coaxiale, cabluri
audio, cabluri optice, cabluri pentru transmisia
de date, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
adaptoare video, adaptoare pentru obiective
foto, aparate de fotografiat, adaptoare usb,
agende digitale, calculatoare, calculatoare și
hardware de calculator, distribuitoare de bilete,
terminale de plată, dispozitive de distribuire
și sortare a banilor, boxe de calculator,
carduri pentru pc, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, echipamente
de telefonie prin calculator, mouse (periferice
de calculator), monitoare, joystick-uri pentru
calculator, huse (adaptate) pentru calculatoare,
ecrane, tastaturi de calculatoare, suporturi de
mouse, stilouri capacitive pentru dispozitive cu
ecran tactil, scanere mobile pentru documente,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură
de calculator, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, terminale interactive,
terminale informatice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), unități pentru copii de siguranță
pentru calculatoare, unități de recuperare pentru
protecția datelor, calculatoare de buzunar,
mecanisme care funcționează cu monede,
antene folosite, de asemenea, ca și aparate de
comunicație, echipament de comunicație punctla-punct, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, echipamente
de radiodifuziune, amplificatoare de semnal,
tablete, agende electronice, amplificatoare
de semnal, aparate pentru recunoașterea
vorbirii, aparate pentru codificarea datelor,
aparate de control multiport, huse pentru
tablete, cabluri usb, cabluri usb luminoase,
incarcatoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, acumulatori alcalini, huse pentru
pagere, huse pentru laptopuri, huse pentru
agende electronice, huse pentru casete video,
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huse pentru telefoane, huse pentru aparate
optice, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse adaptate pentru binocluri, huse pentru cdplayere, huse pentru aparate cinematografice,
huse pentru cd-uri, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru aparate de fotografiat,
încărcătoare usb, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, casti fara fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi de răcire pentru laptopuri,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția

semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, ceasuri inteligente,
carcase de acumulatoare, carcase de baterii,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru comutatoare (electronice),
carcase rezistente la apă pentru camere video,
carcase pentru dispozitive de stocare de
date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (ssd),
mijloace de stocare electronice, dispozitive cu
memorie pentru stocare, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri pentru transmisia
de date, alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși, filtre pentru măști respiratorii
(non-medical), termometre, termometre cu
infraroșu, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, camere video activate
prin mișcare, routere wireless, emițătoare,
emițătoare-receptoare, microfoane, alarme și
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echipamente de avertizare, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, dispozitive de control al accesului,
camere retrovizoare pentru vehicule, conuri de
trafic, echipamente de protecție și siguranță,
panouri solare, blocuri de alimentare cu energie
electrică, bănci de încărcare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, echipamente de
comunicare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, adaptoare de curent
alternativ, antene și componente, circuite
electrice și circuite imprimate, unități de
memorie electronice, tablouri electrice de
distribuție., cântare electrice, software pentru
diagnoză și depanare, aparate pentru diagnoza
instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, aparate biometrice de
identificare, analizoare de imagine, analizoare
de luminescență, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
aparate pentru înregistrarea timpului, aparate
pentru inregistrarea datelor, cabluri telefonice,
încărcătoare, huse pentru cd-playere, huse
pentru cd-uri, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), giroscoape pentru stabilizare,
aplicații software descărcabile, aplicații software
descărcabile, camere de filmat pentru filme
cu auto-developare, ochelari 3d, playere
multimedia, carcase pentru dispozitive digitale
de asistenta personala (pda), filtre pentru
măști respiratorii (non-medical), baze de date
computerizate, conținut media descărcabile,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic de
pe internet, holograme, suporturi de înregistrare
(optice), aparate pentru înregistrări audiovideo, benzi audio preînregistrate, carduri de
memorie usb, buletine informative descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
manuale cu instrucțiuni în format electronic,
postere descărcabile, camere de bord, camere
de filmat, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, căști de
vizualizare monoscopică, camere video digitale,
camere video 360º, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,

echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare
a banilor, tablete grafice digitale, scanere
pentru coduri de bare, sintetizatoare de
imagine, sisteme de control electronice,
sisteme de procesare de date, scaner de
mână, scanere (echipamente pentru procesarea
datelor), răcitoare pentru procesoare pentru
aparatele de procesare a datelor, periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare,
panouri digitale, ochelari de realitate virtuală,
boxe de calculator, carduri pentru pc, creion
electronic (creioane optice), filtre pentru ecrane
de calculator, monitoare, joystick-uri pentru
calculator, imprimante pentru calculator, mouse
(periferice de calculator), stilouri electronice,
scanere mobile pentru documente, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, touchpaduri pentru calculatoare, terminale pentru poșta
electronică, terminale informatice, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator,
carduri
pentru
porturi
usb,
distribuitoare de bilete, huse pentru dispozitive
digitale de ajutor personal, instrumente
matematice, magnetofoane, mașini contabile,
mașini de facturat, sintonizatoare amplificatoare,
aparate de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
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optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție,
dispozitive de testare și controlul calității,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de măsurare, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru
conducerea
distribuției
energiei
electrice, componente electrice și electronice,
filtre electrice, convertoare alternativ-continuu,
sisteme și aparate pentru împământare
statică, surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de priză,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut media,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
conținut media, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aplicații software, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații
software, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu software, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu software, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
înregistrate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive optice,

amplificatori și dispozitive de corecție, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive electrice științifice
și de laborator pentru tratament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu generatoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru mișcare și manevrare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipament pentru mișcare și manevrare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu telefoane, tablete, calculatoare,
ceasuri inteligente, laptopuri, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu huse,
carcase și folii pentru dispozitive electronice
precum telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu piese
pentru telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cabluri,
încărcatoare, adaptoare usb și baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
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cu periferice pentru calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu boxe, căști, tastaturi, mouse-uri, genți pentru
laptop-uri, genți pentru aparate foto-video.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00526

(111)184994

(540)

(111)185009
27/01/2022
STEFAN FLORIN BRANZA,
STR. COPACUL CU FLORI
NR. 13, JUDETUL ILFOV, SAT
DOBROIESTI, ILFOV, ROMANIA
M 2022 00544

26/01/2022
ASOCIAȚIA MARAMUREȘ COLȚ
DE RAI, VALEA HOTARULUI
NR. 244, JUDEŢ MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMATIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

Maramureș colț de Rai
(511)

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

(531)

(111)184990

(210)
(151)
(732)

M 2022 00529

(740)

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

26/01/2022
PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL, DRUMUL
GILĂULUI NR. 44-50, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LONCOLOR CANNABISTA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Cosmetice
și
produse
de
toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

AVILA RESIDENCE
Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
07.01.12
(591) Culori revendicate: bleu, gri, albastru,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare.
35. Analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare.
36. Administrare de bunuri imobiliare, acordare
de credite imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, servicii
ale agenților imobiliari, planificare de investiții
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, formare
de consorții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), investiții în proprietăți
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
brokeraj cu garanții reale imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, finanțare
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în domeniul proprietăților imobiliare, afaceri
imobiliare, servicii imobiliare, agenție imobiliară,
coproprietate imobiliară, agenți imobiliari,
consultanță imobiliară, evaluări imobiliare,
agenții imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților
(imobiliare),
managementul
proprietăților
imobiliare,
managementul
proprietăților imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii ale agentului imobiliar, administrare
de bunuri imobiliare, acordare de credite
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
brokeraj imobiliar, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), investiții
de capital în proprietăți imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de brokeraj de proprietăți
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, acordare de
finanțare
pentru
promovarea
imobiliară,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru bunurile
imobiliare, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii financiare pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de investiții în
domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii

de consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, evaluare
de cereri de despăgubire pentru proprietățile
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
intermediere de contracte de împrumut cu
garanție imobiliară, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, furnizare de
informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăți imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
cesiune de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază de
comision, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.

37. Servicii

de
dezvoltare
imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
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supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
41. Formare
în
domeniul
gestionării
proprietăților imobiliare (instruire).
42. Creare și menținere site, pagină web.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de alimente și băuturi.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00562

(111)184973

27/01/2022
VALENTIN LIXĂNDROIU, ALEEA
TRANDAFIRILOR, NR.19,
BL.P1, ET.4, AP.19, JUDEȚUL
DAMBOVIȚA, TARGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

M 2022 00564

(740)

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

Summit valahorum

Apogeum
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de alimente și băuturi.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de alimente și băuturi.
───────

───────

(740)

M 2022 00563

27/01/2022
VALENTIN LIXĂNDROIU, ALEEA
TRANDAFIRILOR NR.19, BL.P1,
ET.4, AP.19, JUD. DAMBOVITA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

(540)

(210)
(151)
(732)

(111)184975

(210)
(151)
(732)

(111)184974

27/01/2022
VALENTIN LIXĂNDROIU, ALEEA
TRANDAFIRILOR, NR.19, BL.P1,
ET.4, AP.19, JUDEȚ DAMBOVIȚA,
TARGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Valahorum
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00569
(111)185192
27/01/2022
EVALO SMART VALUATIONS
SRL, STR. DR IACOB FELIX,
NR.21, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011031, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185126
31/01/2022
ACTUP, STR. CATANELE NR. 9,
BL. 64, SC. 2, ET. 2, AP. 67, CAM.
NR. 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031824, ROMANIA

M 2022 00584

EVALO
ÎNVAȚĂ SĂ FII
TU.RO ACTUP SRL

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#1088ff), roșu (HEX#ff5500), gri
(HEX#6d6e71)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

(531)

Clasificare Viena: 03.04.11; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate: roz (Pantone
ff25ff), roșu (Pantone ca323e), galben
(Pantone ffd400), verde (Pantone
d6c387), gri (Pantone faf7f0)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

591

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00596
(111)185273
28/01/2022
DEACONEASA IONUT, STR.
ILEANA COSANZEANA, NR. 9,
BL. P2, SC. 2, AP. 38, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

FLUFFY ZOO
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate: albastru, portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Pijamale.
───────

(111)185260

(210)
(151)
(732)

M 2022 00602

(740)

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

28/01/2022
PROVISION SOFTWARE DIVISION
SRL, STR. BILCIURESTI, NR.
9A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PROVISION PROTECT
YOUR BUSINESS
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17
Culori revendicate: rosu, negru, alb
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
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare
și
creare
hărți,
materiale
înregistrate, baze de date computerizate
inregistrate sau descarcabie, conținut media
inregistrat sau descarcabil, aplicații software
descarcabile, aplicatii mobile descarcabile,
discuri preînregistrate, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
publicații electronice interactive, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
software, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, firmware și drivere
pentru dispozitive, software pentru utilități,
securitate și criptografie, software pentru
aplicații web și servere, software de securitate,
software de calculator pentru comanda de la
distanță a aparatelor de securitate, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces și de securitate pentru clădiri, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
cartele codificate cu caracteristici de securitate
pentru identificare, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță a funcției
și stării sistemelor de securitate, aparate și
instrumente electrice și electronice de securitate,
software antivirus pentru calculatoare, software
de diagnoză la distanță, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, programe de operare pentru vpn
(rețele private virtuale), software antispyware,
software de autentificare, software de calculator
pentru codificare, software de calculator pentru
controlul accesului la calculatoare, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, software de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor și
rețelelor de calculatoare, software de calculator
pentru curățarea și optimizarea sistemelor,
software pentru asigurarea securității poștei
electronice, software pentru detectarea de
amenințări, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare, testware, amplificatoare digitale,
aparate de copiere, unități de codificare
electronice, sistem de automatizare pentru
clădiri, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, jetoane de
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securitate (dispozitive de criptare), echipamente
de comunicare, dispozitive pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, codificatoare, cabluri
de semnal pentru it/av și telecomunicații,
calculatoare, dispozitive periferice de calculator,
firmware pentru periferice de calculatoare,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, servere informatice,
interfețe (informatică), sisteme informatice,
software pentru monitorizarea sistemelor
informatice, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și
hardware de calculator, componente hardware
cu memorie, componente hardware pentru
calculatoare, hardware pentru realitate virtuală,
calculatoare şi hardware de calculator, chei
hardware usb (adaptoare de reţea fără
fir), componente pentru vpn (reţele private
virtuale), componente hardware pentru wan
(reţea zonă extinsă), aplicaţii software de tipul
business intelligence, software de calculator
folosit ca interfaţă de programare a aplicaţiilor
(api), software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date.
42. Consultanță în domeniul software-ului de
securitate, concepere și dezvoltare de software
cu autentificare unică, servicii it, servicii de
proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere, administrare
de servere pentru poștă electronică, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
dezvoltare de calculatoare, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță it, servicii de consiliere
și asigurare de informații, dezvoltarea hardwareului pentru computere, dezvoltare software,
programare și implementare, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
managementul proiectelor it, proiectare de
calculatoare și de software de calculatoare
pentru analizele și rapoartele comerciale,
proiectare, creare și programare de pagini
web, întreținere de software de prelucrare a
datelor, proiectare și dezvoltare de echipament
periferic pentru calculatoare, închiriere de

dispozitive periferice pentru calculatoare,
dezvoltare de echipamente periferice pentru
calculatoare, servicii pentru securitatea datelor,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
studii de analiză comparativă cu privire la
performanțele sistemelor informatice, studii
de analiză comparată referitoare la eficiența
sistemelor informatice, testarea performanțelor
computerelor,
securitate,
protecție
și
reconstituire it, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, servicii de
transfer de date, servicii de rețele informatice,
analiza amenințărilor securității informatice
pentru protecția datelor, consultanță în materie
de securitate a rețelelor de telecomunicații,
controlul accesului ca serviciu (acaas),
dezvoltare de tehnologii de protecție a rețelelor
electronice, deblocare de telefoane mobile,
furnizare de alerte privind accesul copiilor la siteuri web și conținut online, furnizare de servicii
de autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printro tehnologie de deschidere a unei sesiuni
unice pentru aplicații software online, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securității datelor,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizare electronică
de informații de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate pe internet,
monitorizarea sistemelor de rețea, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, recuperare de date informatice,
servicii de autentificare a utilizatorilor prin
tehnologie blockchain, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, servicii de
monitorizare a sistemelor informatice, servicii de
protecție împotriva virușilor informatici, servicii
de protecție a datelor bazate pe tehnologia de
tip cloud, servicii de platforme închise pe internet
de tip walled garden, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii it
pentru protecția datelor, servicii de protecție
împotriva mesajelor nesolicitate, servicii de
securitate a datelor (paravane de protecție
(firewall)), servicii de securitate informatică sub
forma furnizării de certificate digitale, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
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contra accesului ilegal în rețele, servicii în
materie de paravane de protecție informatică
(firewall) pentru calculatoare, monitorizarea
electronică a activității cardurilor de credit pentru
detectarea fraudelor pe internet, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, inginerie informatică, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, punerea la dispoziție de instalații pentru
centre de date, proiectare și dezvoltare de
software pentru baze de date electronice,
proiectare și dezvoltare de sisteme informatice,
software ca serviciu (saas), platformă ca
serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță în materie de sisteme
informatice, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), întreținere, reparații
și actualizare de software, testare de hardware
de calculator, închirierea de hardware de
calculator, configurare de hardware de calculator
folosind software, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, consultanță în
materie de hardware de calculator, găzduire
de server, găzduire de portaluri web, găzduire
de aplicații interactive, gazduire de continut
digital, găzduire de platforme pe internet,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, serviciu privat de furnizare de
găzduire cloud, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, găzduire și închiriere de spațiu
de memorie pentru site-uri web, stocare de
date, implementarea de programe de calculator
în rețele, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, servicii de instalare și întreținere de
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, instalare
de firmware, instalarea de programe, întreținerea
bazelor de date.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185292
03/02/2022
FINE TOBACCO SRL, COMUNA
LELICENI NR 7B, JUD. HARGHITA,
SAT MISENTEA, HARGHITA,
ROMANIA
M 2022 00618

ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

i have ttzo
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, muştiucuri pentru suporturile
de ţigări, instrumente de curăţat pipele de tutun,
maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, cutii pentru
tutunul de prizat, muştiucuri din chihlimbar pentru
suporturile de trabucuri şi ţigări, borcane de
tutun, pungi cu tutun.
───────

594

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00619
(111)185291
28/01/2022
FINE TOBACCO SRL, STRADA
PĂDUCELULUI 18,COMUNA
LELICENI NR 7B, JUD. HARGHITA,
SAT MISENTEA, HARGHITA,
ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

(111)185290
28/01/2022
FINE TOBACCO SRL, STRADA
PĂDUCELULUI 18,COMUNA
LELICENI NR 7B, JUD. HARGHITA,
SAT MISENTEA, HARGHITA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00620

(740)

ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

i have spino
(531)
(511)

i have wiza

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, muştiucuri pentru suporturile
de ţigări, instrumente de curăţat pipele de tutun,
maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, cutii pentru
tutunul de prizat, muştiucuri din chihlimbar pentru
suporturile de trabucuri şi ţigări, borcane de
tutun, pungi cu tutun.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, muştiucuri pentru suporturile
de ţigări, instrumente de curăţat pipele de tutun,
maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, cutii pentru
tutunul de prizat, muştiucuri din chihlimbar pentru
suporturile de trabucuri şi ţigări, borcane de
tutun, pungi cu tutun.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00623

(111)184996

29/01/2022
SC FLEURANE AGRO SRL,
STR. CUZA VODA NR. 73, JUD.
BUCUREȘTI, VIZIRU, 817215,
ROMANIA

Lavandișor
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
09.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea festivalurilor, organizarea de
competiţii
(educaţie
sau
divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, ateliere
organizate în scop cultural şi educativ, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00624

(111)185312

30/01/2022
ESSENTIAL LEVEL S.R.L., ALEEA
METEOROLOGIEI NR. 17-19,
CORP B, ETAJ 3, AP. 28, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate sau descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

ESL by Essential Level

(111)185244
31/01/2022
SC CROLAND GRUP S.R.L.,
STR MAICA DOMNULUI NR.
44B, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 00652

GREEN CAMPER
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 06.01.02; 18.01.18
(591) Culori revendicate: galben, verde,
maro, alb, bej, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închiriere
de
automobile-caravană,
închiriere de automobile, servicii de transport
cu automobile, servicii de rezervare pentru
închiriere de automobile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00664
(111)185142
31/01/2022
WEDORO HEREWEGO S.R.L.,
STR. TRAIAN VASILE NR. 23, ET.
2, AP. 12, SECTOR 1, BUCURESTI,
012081, ROMANIA

StelaLuna
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse cosmetice,
articole de parfumerie și odorizante, cosmetice
care conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru copii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, creme de
masaj, nemedicinale, cremă pentru cuticule,
cretă de uz cosmetic, gel de aloe vera
de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale pentru
piele, loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), produse cosmetice pentru uz
personal, produse cosmetice organice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice colorate
pentru copii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluși, trusă
pentru cosmetice, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri de masaj, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri
minerale (cosmetice), uleiuri și loțiuni pentru
masaj.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte

și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de muzică, editare de texte scrise,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, editare muzicală, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații on-line, furnizare
de servicii de studio de înregistrare video,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, publicare de afișe, publicare
de cântece, publicare de cărți, publicare de
cărți audio, publicare de cărți de muzică,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți în domeniul
divertismentului, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți și reviste, publicare
de jurnale, publicare de lucrări muzicale,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, sub formă electronică,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de partituri muzicale, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de povești, publicare de publicații periodice,
publicare de reviste, publicare de reviste pe
internet, publicare de reviste în format electronic
pe internet, publicare de reviste și cărți, publicare
de texte, publicare de texte educative, publicare
de texte muzicale, publicare de texte sub formă
de cd-rom-uri, publicare de texte sub formă
de mijloace electronice, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
multimedia, publicare multimedia a jurnalelor,
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publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia de cărți, publicare multimedia de
materiale tipărite, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare și editare de
cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de fotografii, publicarea de versuri
de cântece sub formă de carte, publicarea de
versuri de cântece sub formă de foi volante,
redactare de scenarii, nu în scopuri publicitare,
redactare de texte, redactarea de scenarii,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de editare de muzică, servicii de editare
și înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii
de transcriere muzicală, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, cabaret, compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, concerte
muzicale pentru televiziune, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
(informații în materie de -), divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat prin tv
fără fir, divertisment difuzat prin televiziune
prin rețele ip, divertisment difuzat într-o
rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment online, divertisment pe internet, divertisment
prin filme, divertisment radiofonic, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală de pe site-uri web de

internet cu muzică în format mp3, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
furnizare de poze online nedescărcabile,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, grădini cu acces
public, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, organizare
de activități recreative, organizare de activități
de divertisment, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de petreceri, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de spectacole, organizare de spectacole de
dans, organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de activități culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, pictură pe
față, prezentări audiovizuale, producție de
spectacole, producție de spectacole muzicale,
servicii culturale, servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment pentru
copii, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00676

(111)185003

31/01/2022
J.B PARKER SRL, STR. CAISULUI
NR.11, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

SAVE THE MINUTE
(511)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00677

(111)185320

31/01/2022
J.B PARKER SRL, STR. CAISULUI
NR.11, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(591)

Culori revendicate: rosu (Ral 3002),
crem (Ral 1001), alb (Ral 9010)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, compilarea de
informații în baze de dată computerizate,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicarea de texte publicitare,
marketing cu public țintă.
───────

(111)185183

(210)
(151)
(732)

M 2022 00696

(740)

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

01/02/2022
ALBESCU ADRIAN-CIPRIAN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. VULTURULUI NR. 2, SC.
B, AP. 22, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Curierul cu surprize
(511)

SavE the MinutE
(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele, servicii de comerț online și offline cu
produse alimentare și băuturi.
41. Servicii de divertisment, servicii recreative.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00727
(111)185008
01/02/2022
TOP SPORT K9 S.R.L., STR.
INFRATIRII NR. 18, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185075
02/02/2022
FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA,
STR. EROU NIȚĂ PINTEA NR. 41,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 77190,
ILFOV, ROMANIA

M 2022 00744

Top Sport K9
FC VOLUNTARI 2010

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru îngrijirea animalelor.
5. Loțiuni pentru câini, produse repulsive
pentru câini, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide).
18. Încălțăminte pentru câini, lese pentru
câini, geci pentru câini, zgărzi pentru câini,
centuri pentru câini, îmbrăcăminte pentru câini,
articole vestimentare pentru câini, articole de
îmbrăcăminte pentru câini, haine de ploaie
pentru câini, produse din piele brută de ros
pentru câini.
20. Coșuri pentru câini, paturi pentru câini, cuști
pentru câini.
28. Jucării pentru câini.
31. Hrană pentru câini, băuturi pentru câini, oase
pentru câini, biscuiți pentru câini, culcuș pentru
câini, preparate alimentare pentru câini, jucării
comestibile pentru câini, produse comestibile
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente sub formă de inele pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne de
vită pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
carne de vită pentru hrănirea câinilor.

(531)

Clasificare Viena: 18.04.02; 21.03.01;
26.11.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: alb, albastru
deschis, albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive, activități sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, activități sportive și de
recreere, activități de divertisment, sportive
și culturale, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de activități sportive
și competiții, servicii de antrenament pentru
activități sportive, pregătire cu privire la activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, cursuri de pregătire în activități sportive,
furnizare de instalații pentru activități sportive de
recreere, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00746

(111)185068

02/02/2022
RAINBOW GLAM SRL, STR.
DRAGOS VODA NR. 42-44, CORP
C, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

Rainbow GLAM
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
Culori revendicate: mov, albastru, negru,
verde, galben, rosu, portocaliu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Gene false, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, produse cosmetice, farduri cosmetice,
cosmetice nemedicinale, creme cosmetice,
spume (cosmetice), cosmetice decorative,
cosmetice
colorate,
produse
cosmetice,
hidratante, hidratante (produse cosmetice),
gene, sclipici pentru unghii, sclipici pentru
față, sclipici pentru corp, sclipici folosit în
scopuri cosmetice, sclipici pentru față și
corp, sclipici sub formă de spray pentru uz
cosmetic, cosmetice și preparate cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice funcționale,
uleiuri minerale (cosmetice), loțiuni solare
(cosmetice), creme autobronzante (cosmetice),
loțiuni autobronzante (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), eye-liner (cosmetice), creme fluide
(cosmetice), cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru buze, loțiuni tonice (cosmetice), trusă
pentru cosmetice, cosmetice pentru copii,
ștampile cosmetice umplute, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, preparate
emoliente (cosmetice), farduri cosmetice pentru
ochi, farduri cosmetice pentru pleoape, bază
pentru unghii (cosmetice), produse cosmetice
pentru animale, măști de piele (cosmetice),
preparate cosmetice pentru baie, preparate
cosmetice pentru slăbire, concentrate hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
sprâncene, pudre cosmetice pentru față,

rezerve pentru pudriere (cosmetice), produse
cosmetice pentru gene, produse pentru
bronzare (cosmetice), creme de noapte
(cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
henna pentru scopuri cosmetice, vârfuri
pentru unghii (cosmetice), pudre compacte
(produse cosmetice), întăritor pentru unghii
(cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
creme tonifiante (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru bronzat, geluri hidratante
(produse cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
loțiuni cosmetice de păr, loțiuni cosmetice
pentru bronzare, creme cosmetice pentru duș,
cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
care conțin cheratină, preparate cosmetice
pentru întărire, creioane cosmetice pentru
obraji, produse cosmetice pentru duș, loțiuni
cosmetice pentru față, primer pentru unghii
(cosmetice), creme cosmetice de mâini, uleiuri
cosmetice pentru epiderma, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, măști cosmetice cu nămol, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
de protecție solară (cosmetice), preparate
pentru protecția solară (cosmetice), creme de
protecție solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea părului, produse cosmetice
pentru deschiderea tenului, produse cosmetice
pentru spălarea feței, produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), vopsele de corp (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru machiajul
ochilor, creme pentru corp (produse cosmetice),
loțiuni tonice pentru față (cosmetice), loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, produse
cosmetice pentru uz personal, creme pentru
față (produse cosmetice), uleiuri de protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru protecție solară
(cosmetice), ruj cu protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
uleiuri pentru corp (produse cosmetice),
șervețele cosmetice umezite în prealabil, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, preparate cosmetice cu protecție
solară, cosmetice care conțin acid hialuronic,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, luciu
pentru buze (produse cosmetice), pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), preparate
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cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, creme
cosmetice pentru piele uscată, produse
cosmetice colorate pentru copii, produse
cosmetice de protecție a buzelor, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse de curățare pentru perii cosmetice,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
geluri, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de lapte, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, preparate
cosmetice pentru inhibarea creșterii părului,
preparate cosmetice care ajută la slăbit, dischete
de bumbac pentru scopuri cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
creme (cosmetice) de corp pentru fermitate,
creme cosmetice pentru fata si corp, geluri
pentru corp și față (cosmetice), uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), șervețele
pentru față îmbibate cu produse cosmetice,
preparate pentru curățare impregnate pe discuri
cosmetice, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), produse
de curățare a pielii (produse cosmetice),
balsamuri de buze cu procție solară (cosmetice),
seturi de produse cosmetice pentru igiena
bucală, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, preparate
cosmetice pentru păr și pielea capului, preparate
cosmetice pentru baie și pentru duș, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse cosmetice sub formă de fard de obraz,
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, preparate cosmetice pentru baie (nu
de uz medical), preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, măști pentru închiderea porilor utilizate
ca produse cosmetice, preparate cosmetice

pentru îngrijirea gurii și a dinților, geluri pentru
folosire după expunerea la soare (produse
cosmetice), produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru protejarea
pielii împotriva arsurilor provocate de soare,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii după
expunerea la razele solare, preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), benzi de
albire pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice), coloranți cosmetici,
măști cosmetice, preparate autobronzante
(cosmetice), cosmetice pentru bronzare, henna
(vopsea cosmetică), lac de uz cosmetic, basma
(vopsea cosmetică), grăsimi de uz cosmetic,
perhidrol de uz cosmetic, adezivi pentru uz
cosmetic, fibre de uz cosmetic, decoloranți de
uz cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, loțiuni de
uz cosmetic, creioane de uz cosmetic, tonice
pentru uz cosmetic, geluri de uz cosmetic, cretă
de uz cosmetic, alifii de uz cosmetic, vată de uz
cosmetic, seruri de uz cosmetic, unguente de uz
cosmetic, nămol cosmetic de corp, procolagen
de uz cosmetic, piperonal de uz cosmetic,
geraniol de uz cosmetic, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cosmetica pentru mâini, uleiuri
naturale de uz cosmetic, vaselină rectificată, de
uz cosmetic, preparate colorante de uz cosmetic,
șervețele impregnate pentru uz cosmetic, unghii
false de uz cosmetic, tatuaje temporare de
uz cosmetic, emulsii faciale (de uz cosmetic),
pudră parfumată (de uz cosmetic), produse
exfoliante de uz cosmetic, creme hrănitoare de
uz cosmetic, măști șervețel de uz cosmetic,
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, creme hidratante de
uz cosmetic, lapte de curățare de uz cosmetic,
lapte de curățare pentru uz cosmetic, lapte
de migdale de uz cosmetic, unt de cacao
de uz cosmetic, produse astringente de uz
cosmetic, uleiuri pentru uz cosmetic destinat
copiilor, uleiuri de bronzare de uz cosmetic, lac
de unghii de uz cosmetic, decoloranți pentru
păr de uz cosmetic, creme pentru față de uz
cosmetic, motive decorative autocolante de uz
cosmetic, creioane de ochi de uz cosmetic, ulei
de trandafiri de uz cosmetic, ulei pentru corp de
uz cosmetic, loțiuni pentru copii de uz cosmetic,
creme pentru mâini de uz cosmetic, comprese
pentru ochi de uz cosmetic, ulei de lavandă
de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie (de uz
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cosmetic), produse hidratante antiîmbătrânire de
uz cosmetic, extracte din plante de uz cosmetic,
produse după plajă, de uz cosmetic, bile din
bumbac pentru uz cosmetic, loțiuni pentru piele
de uz cosmetic, cremă cu retinol de uz cosmetic,
uleiuri de baie de uz cosmetic, bețișoare de
bumbac pentru uz cosmetic, produse pentru baie
de uz cosmetic, ulei de citronelă de uz cosmetic,
ser de față de uz cosmetic, ulei de rozmarin de uz
cosmetic, lumânări de masaj de uz cosmetic, ulei
de eucalipt de uz cosmetic, ceai de baie de uz
cosmetic, sprayuri de răcire pentru uz cosmetic,
sprayuri de răcorire pentru uz cosmetic, ulei
de cocos de uz cosmetic, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de amla de uz cosmetic, cretă
pentru păr (de uz cosmetic), demachiant pentru
catifelarea pielii (produs cosmetic), ser calmant
pentru piele (produs cosmetic), creme pentru
recuperare de uz cosmetic, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, șervețele umezite în
prealabil, de uz cosmetic, șervețele umezite în
prealabil, pentru uz cosmetic, sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, loțiuni cu protecție
solară (de uz cosmetic), spume de uz cosmetic,
cu protecție solară, creme pentru ten deschis
(de uz cosmetic), pile (buffer) pentru șlefuire,
de uz cosmetic, creme balsam pentru pete (de
uz cosmetic), gel de aloe vera de uz cosmetic,
pudră albă de față de uz cosmetic, creme pentru
întreținerea pielii de uz cosmetic, creme tip cold
cream de uz cosmetic, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, șervețele impregnate cu
uleiuri esențiale, de uz cosmetic, pudră pentru
măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni pentru
măști de corp (de uz cosmetic), soluții de clătire
pentru păr (de uz cosmetic), tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, tratamente
de desecare a părului de uz cosmetic, preparate
nemedicamentoase pentru tratarea părului, de
uz cosmetic, ocluzoare cu gel pentru ochi de uz
cosmetic, bumbac sub formă de tampoane de
uz cosmetic, benzi adezive pentru lifting facial
de uz cosmetic, șervețele umede pentru mâini
impregnate cu loțiune cosmetică, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic, pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, agenți de slăbit (cosmetici), cu excepția
celor de uz medical, plasturi cosmetici care
conțin preparate cu ecran solar și protecție
solară destinate utilizării pe piele, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, adeziv pe bază de alcool
(dizolvantul sau "spirtul") și rășină (adezivul
sau "guma", cleiul) de uz cosmetic, pudre
pentru machiaj, machiaj de scenă, machiaj
multifunctional, pudră de machiaj, machiaj

pentru ochi, machiaj pentru față, machiaj pentru
piele, pudriere cu machiaj, creioane de machiaj,
produse pentru machiaj, pudră pentru machiaj,
seturi de machiaj, bază de machiaj, fond de
ten (machiaj), spray pentru fixarea machiajului,
farduri pentru truse de machiaj, baze pentru
machiaj sub formă de paste, preparate de
machiaj pentru față și corp, produse de machiaj
pentru față și corp, baze de machiaj pentru
buze (se folosesc înainte de aplicarea rujului
sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea sau
ștergerea timpurie a acestora).
14. Bijuterii, bijuterii personale, bijuterii fantezie,
amulete (bijuterii), bijuterii cloisonne, bijuterii
prețioase, bijuterii emailate, lanțuri (bijuterii),
perle (bijuterii), inele (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
camee (bijuterii), medalioane (bijuterii), coliere
(bijuterii), broșe (bijuterii), ace (bijuterii), bijuterii
de damă, bijuterii cu diamante, bijuterii din
cositor, imitații de bijuterii, bijuterii fantezie,
imitații, broșe decorative (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), aur filat (bijuterii), insigne
decorative (bijuterii), bijuterii din aur, bijuterii
pentru cap, accesorii pentru bijuterii, pietre
pentru bijuterii, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii
și bijuterii din plastic, bijuterii de fildeș, lanțuri
de bijuterii, cutii pentru bijuterii, bijuterii din
platina, bijuterii pentru copii, închizători pentru
bijuterii, bijuterii de corp, bijuterii pentru față,
crucifixe ca bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
fabricate din argint, bijuterii pentru uz personal,
imitații de bijuterii ornamentale, casete pentru
bijuterii (montate), cutii pentru bijuterii (montate),
bijuterii confecționate din bronz, ace de rever
(bijuterii), bijuterii din metale prețioase, bijuterii
pentru împodobire personală, ace bijuterii pentru
pălării, casete de bijuterii, nemetalice, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii confecționate din plastic,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, brățări de identificare (bijuterii),
bijuterii confecționate din cristal, săculeți
pentru bijuterii, adaptați, bijuterii cu pietre
prețioase, cutii muzicale pentru bijuterii,
bijuterii confecționate din sticlă, strasuri pentru
confecționat bijuterii, fire de argint (bijuterii),
taloane pentru fabricarea bijuteriilor, fir de
argint (bijuterii), bijuterii confecționate din metale
prețioase, broșe placate cu aur (bijuterii),
caboșoane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate din
metale neprețioase, cutii din lemn pentru bijuterii,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
talismane (bijuterii) din metale commune, cutii
din piele pentru bijuterii, casete pentru bijuterii,
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din metal, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, lănțișoare de siguranță pentru bijuterii,
bijuterii pentru animale de companie, cutii de
prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii din metale rețioase
placate, genți tip rulou pentru bijuterii, fire
din metale prețioase (bijuterii), inele (bijuterii)
confecționate din metale prețioase, lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
cutii pentru bijuterii din metale prețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, casete din
metale prețioase pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii din metale prețioase, casete pentru
bijuterii (sipete sau cutii), casete pentru bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii fiind articole
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
perle de cultură, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, rulouri organizatoare
de bijuterii pentru voiaj, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, plasă de lanțuri din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, lanțuri răsucite
(bijuterii) confecționate din metale comune,
ornamente pentru rochii sub formă de bijuterii,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
casete de bijuterii (cutii) din metale prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
ace de rever din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru șaluri sub formă de bijuterii, brățări
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
fir de sârmă din metale prețioase (bijuterii),
brățări de plastic sub formă de bijuterii, bijuterii
sub formă de articole din pietre prețioase,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, brelocuri sub formă de bijuterii
(decorațiuni mici sau bagatele), casete pentru
bijuterii, cu excepția celor din metale prețioase,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, cutii mici pentru bijuterii,
altele decât cele din metale prețioase, clipsuri
ca bijuterii pentru transformarea cerceilor cu
prindere prin perforare în cercei cu prindere
stil clips, acoperitoare pentru inele ca bijuterii
pentru protecția împotriva impactului, abraziunii
și deteriorării monturii și pietrelor, brățări, brățări
pentru gleznă, brățări de aur, brățări de ceas,
brățări din mărgele, talismane pentru brățări,
brățări de argint, brățări de prietenie, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări placate cu
aur, brățări și ceasuri combinate, brățări din
metale prețioase, brățări placate cu argint,
brățări folosite în scop caritabil, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, lănțișoare de bijuterie
pentru brățări, brățări pentru ceasuri de mână,
brățări cu mărgele din lemn, lanțuri din metale

prețioase pentru brățări, benzi din fire flexibile
purtate ca brățări, brățări de încheietură (în
scopuri de binefacere), lanțuri de bijuterie din
metale prețioase pentru brățări de gleznă, brățări
fabricate din cauciuc sau silicon cu modele sau
mesaje, ceasuri cu lanț, lanțuri de ceas, lanțuri
pentru ceasuri, lanțuri de ceas, lanțuri de argint,
lanțuri de aur, lanțuri de gât, lanțuri pentru chei,
lănțișoare de aur, lanțuri din metale prețioase,
lanțuri placate cu argint, lanțuri placate cu aur,
lanțuri metalice pentru chei, lănțișoare placate
cu aur, lănțișoare de aur împletite, pandantive
pentru lanțuri de ceas, amulete pentru lanțuri
de chei, lănțișoare de bijuterie pentru gleznă,
lănțișoare de bijuterie pentru coliere, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
plasă din lanțuri din metale semiprețioase, lanțuri
de cravată din metale prețioase, articole de
bijuterie din lanțuri răsucite, lanțuri de chei din
metal prețios, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru coliere, lanțuri pentru chei din
imitație de piele, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, lanțuri pentru chei
(inele de chei cu breloc sau portchei decorativ),
inele eternity, inele din aur, inele de prietenie,
inele cu sigiliu, inele de argint, inele din platina,
inele de logodnă, inele tip „eternity”, inele pentru
chei, inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, inele placate cu argint, inele placate cu
metale prețioase, amulete pentru inele de chei,
inele pentru chei (inele de chei cu breloc sau
portchei decorativ), suporturi pentru inele din
metale prețioase, inele pentru chei din metale
prețioase, inele de fixare, fiind piese de bijuterie,
brelocuri pentru chei (inele) căptușite cu metale
prețioase, bijuterii.
21. Aplicatoare cosmetice, perii cosmetice,
ustensile
cosmetice,
aplicatoare
pentru
cosmetice, spatule cosmetice, periuțe pentru
gene, recipiente pentru cosmetice, pudră
cosmetică compactă, distribuitoare pentru
cosmetice, suporturi pentru cosmetice, rafturi
pentru cosmetice, bureți cosmetici, pensule
de uz cosmetic, ștampile cosmetice vândute
goale, cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
bureți de microdermabraziune pentru uz
cosmetic, instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, picurătoare comercializate fără
conținut pentru uz cosmetic, spatule cosmetice
destinate utilizării împreună cu preparate de
epilare, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, bureței pentru
machiaj, bureți de față pentru aplicarea
machiajului.
35. Servicii de comert online și cu amanuntul,
marketing.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00761

(111)185132

02/02/2022
GLOBAL SOCIAL MEDIA SRL,
COMUNA BERTEA, NR. 629A,
JUDETUL PRAHOVA, BERTEA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Crypto Kollab
Prima agenție de Crypto &
Blockchain Marketing
în România
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 26.11.12
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru,
roz, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de grafică publicitară, marketing
promoțional, marketing digital, marketing de
produse, asistență în marketing, publicitate
și marketing, consultanță în marketing,
furnizarea de informații de marketing,
previzionare de marketing, marketing pe
internet, servicii de marketing, studii de
marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță profesională
în marketing, analiza tendințelor de marketing,

consultanță în marketing comercial, consultanță
privind managementul marketingului, analiza în
domeniul marketingului, întocmire de planuri
de marketing, consultanță în publicitate și
marketing, investigații privind strategia de
marketing, planificare de strategii de marketing,
efectuarea de studii de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, furnizare de informații
de marketing, elaborare de studii de marketing,
dezvoltare de planuri de marketing, servicii
de consiliere privind marketingul, servicii de
publicitate și marketing online.
42. Autentificarea datelor prin tehnologia
blockchain, blockchain ca serviciu (baas),
stocare de date folosind tehnologia blockchain,
servicii de autentificare a utilizatorilor prin
tehnologie blockchain, design de site-uri web,
servicii de design de produs, consultanță în
materie de design, design de pagini principale
și pagini web, servicii de consiliere în materie
de inginerie de design, creare și design de
site-uri web pentru terți, creare de pagini
web, proiectare de pagini web, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,
actualizarea paginilor web pentru terți, proiectare
de site-uri web, programare de pagini web
personalizate, întreținere de site-uri web, servicii
de dezvoltare de pagini web, creare și întreținere
de pagini web, dezvoltare de pagini web pentru
terți, servicii de proiectare de pagini web,
servicii de grafică digitală, servicii de proiectare
grafică, artă grafică și design, concepție grafică
de materiale promoționale, proiectare asistată
de calculator pentru grafică video, servicii it
în legătură cu stocarea electronică de date,
servicii it pentru protecția datelor, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), inginerie de
software, proiectare de software, actualizarea
software-ului, dezvoltare de software, întreținere
de software, elaborare de software.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00776
(111)185063
02/02/2022
SC ECOTROUT FARM S.R.L, STR
CRINEI, NR.23, JUD. PRAHOVA,
BUSTENI, 105500, PRAHOVA,
ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, BDUL UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUDEŢ
BUZĂU, BUZAU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(111)185019
03/02/2022
PRIME PRO ESTATE S.R.L., STR.
CETĂȚII NR. 24, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00788

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

(540)

PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI
Păstrăv în osânză de legume

Prime Estate

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016805/15.06.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI" .

(531)

(531)

Clasificare Viena: 06.01.02; 03.09.11;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pastrav, nu viu, extracte din pastrav, produse
alimentare pe baza de pastrav, conservate,
congelate, uscate.
───────

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 07.01.24
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#3dbed4, HEX #3ec0d3), gri (HEX
#545559, HEX #a1a5a8), alb (HEX
#fdfeff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, organizarea
afacerii, servicii de administrare comercială a
francizelor, lucrări de birou.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, intermedieri
imobiliare.
37. Servicii de construcții, consultanță în
construcții, servicii de construcții de clădiri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00793

(111)185233

03/02/2022
CRISTIAN VLAD DROSU, WEINER
PALADA NR 1, SC. A, AP. 19,
SAT ROSU, JUDEȚ ILFOV, COM.
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

PHYSIOBOOST BY
CRISTIAN DROSU
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de cursuri de fitness aerian
(aerial fitness), coordonarea antrenamentelor de
fitness, servicii de sport și fitness, pregătire
în domeniul fitnessului, servicii ale cluburilor
de fitness, administrare de centre de fitness,
consultanță în materie de fitness, servicii sportive
și de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
fitness, servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), servicii de
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii oferite de centrele de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness).
44. Servicii de fizioterapie, servicii de
electroterapie ca metodă de fizioterapie,
chiropractică, asistență sanitară în legătură
cu chiropractica, servicii de chiropractică
pentru copii, servicii de chiropractică mobile,
masaj, servicii de masaj pentru femei gravide,
terapie Gua-Sha (masaj cu răzuire), informații
referitoare la masaj, servicii de masaj la

picioare, masaj cu pietre calde, masaj
shiatsu, masaj tradițional japonez, servicii de
consultare în legătură cu masajul, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
furnizare de informații despre masaj tradițional
japonez, masaj al țesuturilor adânci, masaj în
domeniul sporturilor, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj thailandez, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie cu unde
de șoc, servicii de terapie a insomniei,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cognitivcomportamentală (TCC), servicii de terapie
ocupațională, terapie împotriva fumatului,
servicii de terapie, terapie de raclaj pe meridian
(Gua Sha), terapie muzicală în scopuri fizice,
psihologice și cognitive, terapie psihologică
pentru sugari și copii, terapie dialecticcomportamentală, servicii medicale (acupuctura
medicala dry needling ), consultanță privind
îngrijirea sănătății, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, servicii de acupunctură, furnizare de
informații despre acupunctură, asistență sanitară
în legătură cu acupunctura.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00796

(111)185032

03/02/2022
MISCAREA ROMANA PENTRU
CALITATE, STR. PARULUI NR.
8, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200346,
DOLJ, ROMANIA

MRC ROMANIAN
MOVEMENT FOR QUALITY
(531)
(591)
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Clasificare Viena: 20.05.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
Culori revendicate: roșu, albastru,
galben, negru, gri închis, gri deschis
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație și instruire.
42. Testare, autentificare și controlul calității,
servicii în domeniul științei și tehnologiei.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00799

(111)185066

03/02/2022
GEORGE COTENESCU, STR.
NARCISELOR NR. 14B, JUD.
ARGEȘ, CETATENI, ARGEȘ,
ROMANIA

5stardesk
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00822

(111)185181

03/02/2022
ITV Studios Limited, 2
WATERHOUSE SQUARE,
HOLBORN, UNITED KINGDOM,
LONDON, EC1N 2AE, HALTON,
MAREA BRITANIE

SC PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dancing on Ice - Vis în doi
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Înregistrări audio și video, înregistrări audio
și video descărcabile, programe de televiziune
înregistrate, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetelor și
imaginilor, conținut media descărcabil, inclusiv
material video și filme, programe de televiziune,
jocuri pentru computer, muzică, imagini și tonuri
de sonerii telefonice furnizate prin internet,
linie telefonică, cablu, transmisie fără fir,

serviciu de difuzare prin satelit sau terestră,
suporturi de date magnetice, aparate pentru
înregistrarea și reproducerea materialelor video
și datelor, discuri multimedia, înregistrări și
publicații multimedia, discuri care pot fi citite
cu laser, discuri și publicații video, casete,
discuri, CD-ROM-uri și DVD-uri preînregistrate,
afișe, fotografii, imagini, articole, cupoane
valorice și bilete online descărcabile, aplicații
software pentru computer descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, podcast-uri (descărcabile),
software pentru jocuri video, software pentru
jocuri pentru computer, programe pentru jocuri
video interactive, programe de calculator și
software de aplicații mobile pentru televiziune
interactivă și pentru jocuri și concursuri cu
întrebări interactive, cartușe și discuri pentru
jocuri pentru calculator, programe și software
pentru jocuri electronice, software pentru jocuri
electronice pentru telefoane mobile, tablete,
computere personale, și dispozitive electronice
portabile, hardware și software pentru jocuri
de realitate virtuală, software și aplicații pentru
telefoane mobile, software de jocuri de noroc,
software de aplicații pentru jocuri de noroc,
software de aplicații descărcabile pentru jocuri
de noroc, software pentru jocuri pe computer
utilizate cu jocuri online interactive de tip instant
win, tonuri de apel care pot fi descărcate de pe
internet.
41. Divertisment, activități culturale, servicii
de divertisment, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet, producție,
prezentare și distribuție de programe de
televiziune, programe transmise prin cablu,
satelit și Internet și de filme, înregistrări
audio, înregistrări video și DVD-uri, servicii
educaționale în legătură cu divertismentul,
furnizarea de informații în legătură cu
divertisment sau educație, furnizate online
printr-o bază de date computerizată sau
prin Internet sau prin comunicații prin satelit,
microunde sau alte medii electronice, digitale
sau analogice, furnizare de concursuri televizate,
servicii de divertisment televizat ce implică
participarea telefonică a publicului, organizare,
producție și prezentare de competiții, concursuri,
concursuri televizate, concursuri cu întrebări
și răspunsuri, zile de distracție, expoziții,
spectacole, spectacole itinerante, evenimente
regizate, petreceri, reprezentații de teatru,
concerte, reprezentații live și evenimente cu
participarea publicului, organizare, producție și
prezentare de competiții și reprezentații de
patinaj pe gheață, divertisment interactiv utilizat
împreună cu un telefon mobil, furnizare online
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de clipuri video nedescărcabile și alt conținut
multimedia digital conținând material audio,
video, lucrări de artă, text sau oricare dintre
cele menționate anterior din sau în legătură cu
un serial de televiziune în derulare, furnizare
de informații cu privire la divertisment prin
intermediul unui site web, elaborarea și producția
conceptelor de spectacole de radio și televiziune,
incluzând formate, organizare, producție și
prezentare de evenimente cu scop educațional,
cultural sau de divertisment, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere și serviciilor de transmisie video
aproape la cerere, servicii de divertisment
și educaționale prin încărcarea, descărcarea,
capturarea, postarea, prezentarea, editarea,
rularea, transmisia continuă, vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, bloggingul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea, de medii electronice,
conținut multimedia, filme video, filme, tablouri,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut generat de
utilizatori, conținut audio și informații prin Internet
sau alte rețele de computere și comunicații,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, servicii de parcuri de amuzament
și servicii de amuzament de tip arcade, servicii
de parcurilor tematice (divertisment), furnizare
de amenajări de recreere, servicii de târguri de
distracție, servicii de parcuri de distracție, servicii
de divertisment în forma reprezentațiilor teatrale,
muzicale, comice sau a experiențelor de jocuri
virtuale, furnizare de jocuri bazate pe Internet,
furnizare de materiale video de pe Internet,
servicii de jocuri și jocuri de noroc online, servicii
de informații și consultanță cu privire la oricare
dintre serviciile anterioare.
───────

(111)185379
03/02/2022
TECHNOWORKER GROUP S.R.L.,
DENUMIREA COMERCIALA
P5A51, CAMERA 1, BL.A51, ET.4,
AP.42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00827

(740)

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

(540)

FLORENTINA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Chiuvete, chiuvete de baie, dopuri pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie, robinete,
chiuvete pentru baie, chiuvete pentru frizerii,
accesorii pentru chiuvete, chiuvete pentru
șamponare, chiuvete din oțel inoxidabil, robinete
monocomandă pentru chiuvete, robinete de
amestec pentru chiuvete, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, chiuvete cu picior
pentru baie, pulverizatoare pentru chiuvete de
bucătărie, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, chiuvete (spălătoare), componente
ale instalațiilor sanitare, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, chiuvete de baie (componente
de instalații sanitare), chiuvete de bucătărie
cu blaturi de lucru integrate, chiuvete pentru
spălat vasele (altele decât obiecte de mobilier),
dușuri, dușuri portabile, dușuri manuale, dușuri
puternice, dușuri de tavan, dușuri (instalații de
baie), dușuri exterioare pentru îmbăiere, cabine
din metal pentru dușuri, vane de amestec pentru
dușuri, dopuri din metal pentru dușuri, capete de
pulverizare pentru dușuri, furtunuri de duș pentru
dușuri manuale, paravane nemetalice pentru
dușuri și băi, paravane de baie din metal pentru
dușuri, dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
supape de control pentru dușuri (accesorii
pentru instalații), robinete, robinete pentru baie,
robinete de duș, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, mânere de robinete,
robinete pentru lavoare, robinete pentru bideuri,
robinete de canalizare, robinete de apă, robinete
cu două rozete, robinete (accesorii pentru
instalații), robinete pentru instalații sanitare,
robinete pentru reglarea fluxului de apă, căzi de
duș, căzi cu hidromasaj, căzi de baie, căzi cu
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duș, instalații pentru căzi de masaj, duze pentru
căzi de baie, filtre pentru căzi de duș, conducte
de scurgere pentru căzi, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru cabine
de duș cu cadru metalic, instalații sanitare,
vane (instalații sanitare), instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, cuve pentru
closete, scaune pentru closete, rezervoare de
apă pentru closete.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00851

(111)185261

04/02/2022
PROVISION SOFTWARE DIVISION
SRL, STR. BILCIURESTI NR.
9A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ProActive HUNT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.02; 26.11.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate: roșu; 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
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,

direcționare
și
creare
hărți,
materiale
înregistrate, baze de date computerizate
descărcabile, conținut media descărcabil,
aplicații software descărcabile, aplicatii mobile
descărcabile, discuri preînregistrate, fișiere
de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, publicații electronice interactive
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, software descărcabil,
software de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și drivere pentru
dispositive descărcabile, software pentru utilități,
securitate și criptografie descărcabile, software
pentru aplicații web și servere descărcabile,
software de securitate descărcabile, software
de calculator pentru comanda de la distanță
a aparatelor de securitate, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, descărcabil, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
descărcabil, cartele codificate cu caracteristici
de securitate pentru identificare, controlere
fără fir pentru monitorizarea și controlul de
la distanță a funcției și stării sistemelor de
securitate, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, software antivirus
pentru calculatoare, descărcabil, software de
diagnoză la distanță descărcabil, programe
de calculator pentru accesarea, rasfoirea și
cautarea în bazele de date online descărcabil,
programe de operare pentru VPN (rețele private
virtuale) descărcabile, software antispyware
descărcabile, software de autentificare, software
de calculator pentru codificare, software
de calculator pentru controlul accesului la
calculatoare descărcabile, software de calculator
pentru autorizarea accesului la baze de
date descărcabile, software de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor
și rețelelor de calculatoare descărcabil,
software de calculator pentru curățarea și
optimizarea sistemelor descărcabil, software
pentru asigurarea securității poștei electronice
descărcabil, software pentru detectarea de
amenințări, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare descărcabil, testware descărcabil,
amplificatoare digitale, aparate de copiere,
unități de codificare electronice, sistem de
automatizare pentru clădiri, suporturi de
date pre-înregistrate destinate utilizării cu
calculatorul, jetoane de securitate (dispozitive
de criptare), echipamente de comunicare,
dispozitive pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, codificatoare, cabluri de semnal
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pentru IT/AV și telecomunicații, calculatoare,
dispozitive periferice de calculator, firmware
pentru periferice de calculatoare, componente
de calculator periferice fără fir, dispozitive
periferice pentru reproducerea de date,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, servere
informatice, interfețe (informatică) descărcabile,
sisteme informatice descărcabile, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice
descărcabile, software de sistem și de suport
de sistem și firmware descărcabil, sisteme de
operare descărcabile, programe de sisteme
de operare descărcabile, firmware și drivere
pentru dispositive descărcabile, software pentru
aplicații web și servere descărcabil, calculatoare
și hardware de calculator, componente hardware
cu memorie, componente hardware pentru
calculatoare, hardware pentru realitate virtuală,
calculatoare şi hardware de calculator, chei
hardware USB (adaptoare de reţea fără fir),
componente pentru VPN (reţele private virtuale),
componente hardware pentru wan (reţea zonă
extinsă), aplicaţii software de tipul business
intelligence descărcabile, software de calculator
folosit ca interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API) descărcabil, software.
42. Consultanță în domeniul software-ului de
securitate, concepere și dezvoltare de software
cu autentificare unică, servicii IT, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere, administrare
de servere pentru poștă electronică, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
dezvoltare de calculatoare, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță IT, servicii de consiliere
și asigurare de informații, dezvoltarea hardwareului pentru computere, dezvoltare software,
programare și implementare, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
managementul proiectelor IT, proiectare de
calculatoare și de software de calculatoare
pentru analizele și rapoartele comerciale,
proiectare, creare și programare de pagini
web, întreținere de software de prelucrare a
datelor, proiectare și dezvoltare de echipament
periferic pentru calculatoare, închiriere de
dispozitive periferice pentru calculatoare,
dezvoltare de echipamente periferice pentru
calculatoare, servicii pentru securitatea datelor,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
studii de analiză comparativă cu privire la

performanțele sistemelor informatice, studii
de analiză comparată referitoare la eficiența
sistemelor informatice, testarea performanțelor
computerelor,
securitate,
protecție
și
reconstituire IT, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, servicii de
transfer de date, servicii de rețele informatice,
analiza amenințărilor securității informatice
pentru protecția datelor, consultanță în materie
de securitate a rețelelor de telecomunicații,
controlul accesului ca serviciu (ACaaS),
dezvoltare de tehnologii de protecție a rețelelor
electronice, deblocare de telefoane mobile,
furnizare de alerte privind accesul copiilor la siteuri web și conținut online, furnizare de servicii
de autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printro tehnologie de deschidere a unei sesiuni
unice pentru aplicații software online, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securității datelor,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizare electronică
de informații de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate pe internet,
monitorizarea sistemelor de rețea, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, recuperare de date informatice,
servicii de autentificare a utilizatorilor prin
tehnologie blockchain, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, servicii de
monitorizare a sistemelor informatice, servicii de
protecție împotriva virușilor informatici, servicii
de protecție a datelor bazate pe tehnologia de
tip cloud, servicii de platforme închise pe internet
de tip walled garden, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii IT
pentru protecția datelor, servicii de protecție
împotriva mesajelor nesolicitate, servicii de
securitate a datelor (paravane de protecție
(firewall)), servicii de securitate informatică sub
forma furnizării de certificate digitale, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, servicii în
materie de paravane de protecție informatică
(firewall) pentru calculatoare, monitorizarea
electronică a activității cardurilor de credit pentru
detectarea fraudelor pe internet, planificare,
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creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, inginerie informatică, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, punerea la dispoziție de instalații pentru
centre de date, proiectare și dezvoltare de
software pentru baze de date electronice,
proiectare și dezvoltare de sisteme informatice,
software ca serviciu (SAAS), platformă ca
serviciu (PAAS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță în materie de sisteme
informatice, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), întreținere, reparații
și actualizare de software, testare de hardware
de calculator, închirierea de hardware de
calculator, configurare de hardware de calculator
folosind software, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, consultanță în
materie de hardware de calculator, găzduire
de server, găzduire de portaluri web, găzduire
de aplicații interactive, gazduire de continut
digital, găzduire de platforme pe internet,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, serviciu privat de furnizare de
găzduire cloud, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, găzduire și închiriere de spațiu
de memorie pentru site-uri web, stocare de
date, implementarea de programe de calculator
în rețele, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, servicii de instalare și întreținere de
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, instalare
de firmware, instalarea de programe.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185169
04/02/2022
IOANA-MARIA MOLDOVAN, PȚA.
PETRU RAREȘ NR. 19, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA
M 2022 00854

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

(540)

BISTRICIOR rafinament
(531)

Clasificare Viena: 03.07.04; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.05; 26.01.15; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
2424C, Pantone 2287 C), negru
(Pantone 6 C), roșu (Pantone 484 C),
galben(Pantone 601 C, Pantone 7413
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Mezeluri, carne si produse din carne,
extracte de carne, specialităţi şi preparate pe
bază de carne, carne de pasare, manzat, porc,
vânat, peste, bacon, burtă de vită, ficat si
pipote, frigarui de carne, cabanosi, caltaboși
(cârnați), cârnați afumati, butifarra, chorizo,
conservati, cruzi, uscati la aer, salam, sunca,
tobă, jambon, jumări de porc, pastrama, pate
de ficat, măduvă de animale, de uz alimentar,
chiftele de hamburger negătite, chiftele din
carne, cârnați vegetali, carne conservată si
congelata, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, grăsimi
animale de uz alimentar, untură, șorici de porc,
slănină de porc (burtă) la grătar, intestine pentru
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cârnați și imitații ale acestora, carne gătită,
la borcan sau conserva, fripturi, hamburgeri,
concentrate pentru supă, conserve cu legume
sau fructe, mezeluri vegetariene.
───────
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00867

(111)185020

04/02/2022
ARES CONSTRUCT IASI S.R.L.,
STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.
11, BL. V6, ET. 3, AP. 2, JUDETUL
IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ARES RESIDENCE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea

de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
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,
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recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare, vânzare de bunuri imobiliare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii
actuariale,
managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,

financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
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 /
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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 2022 00868

(111)185036

04/02/2022
ROTON SRL, STR STIHI 2A,
S1, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

BEDROOM HEROES
(511)

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

(111)185000
07/02/2022
PREFERA FOODS SA, DN1 KM
392 + 600, COM. GALDA DE JOS,
JUDETUL ALBA, OIEJDEA, ALBA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00904

(740)

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

(540)

Unfished PlantZalmon
(531)
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(591)
(511)

Culori revendicate: verde, alb
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, uleiuri și grăsimi comestibile,
ouă și produse din ouă, pastă de pește,
cârnați de pește, mâncăruri din pește, file de
pește, înlocuitori de pește, batoane de pește
file, produse alimentare din pește, pește gătit
și congelat, alimente refrigerate din pește,
pește (conservat, în conserve), carne de
pește uscată, mâncăruri pe bază de pește,
produse congelate pe bază de pește, produs
tartinabil pe bază de pește, mâncăruri preparate
din înlocuitori de pește, alimente refrigerate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, paste tartinabile din pește, fructe de mare
și moluște, înlocuitori de carne, înlocuitori de
carne pe bază de legume, mâncăruri preparate
din înlocuitori de fructe de mare, înlocuitori
de lapte, nu pe bază de produse lactate,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, pateu vegetal tartinabil,
cârnați vegetali, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
salate preparate.
30. Sandvișuri cu pește, plăcinte cu pește, sos
de peste, sosuri pentru pește congelat, produse
de patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește sau
legume adăugate, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, sosuri pentru salate, sandvișuri,
aperitive (tartine), plăcinte cu legume, pizza.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185119
08/02/2022
RAZVAN MACICI, MANIE THERON
CLOSE 4, ONRUSRIVIER,
HERMANUS, WESTERN CAPE,
AFRICA DE SUD
M 2022 00922

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

(540)

MACICI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00923

(111)185319

08/02/2022
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL,
STR.CETĂȚII, NR.39, DEMISOL
1, AP.2, JUDEȚ CLUJ, CLUJNAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR.SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12,
JUDEȚ MUREȘ, TARGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Vorba lui Dinescu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie,
fotografii,
publicaţii
educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri), carti.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,

publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
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difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de

programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, altele decât cele publicitare, publicare
electronică, servicii de publicare multimedia,
publicare de publicaţii electronice altele decât
cele publicitare, publicare de ziare, de reviste,
de buletine informative, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, editare
de publicaţii altele decât cele publicitare,
publicare de materiale şi publicaţii tipărite
altele decât cele publicitare, publicare de
afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
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text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de
cărti şi periodice electronice online, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri), publicare pe internet a unui ziar
pentru clienţi, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale şi
ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, altele decât cele publicitare, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice, altele decât cele publicitare
(care nu pot fi descărcate), publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printro reţea globală de calculatoare, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare de
texte şi imagini, inclusiv in format electronic,
altele decât cele in scopuri publicitare, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de

televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri
pentru radio sau televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct cu scop
educativ, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune,
producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescarcabile prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, servicii de fotoreportaje, fotografii,
servicii de fotografii aeriene, servicii ale unui
fotograf/fotoreporter, servicii de publicatii de
carti.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
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restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de hoteluri și moteluri, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de catering, servicii de bucatarie mobila, servicii
prestate de bucatari personali, servicii de
catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 00957

(111)185143

09/02/2022
EAST SOLAR ELECTRIC SRL,
ŞOSEAUA DIN VII, NR. 31A, LOT
1, CAM. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), structuri de panouri solare,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, panouri solare pentru
producerea
energiei
electrice,
panouri
solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare, module fotovoltaice solare,
module solare, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric.
37. Instalare de celule și module fotovoltaice,
instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
pentru construcții de uz locativ, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 00958

(111)185377

09/02/2022
ARDEALE COSMETICS S.R.L.,
STR. REPUBLICII, NR. 2,
JUDETUL MURES, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

SolarFix
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.03.12
(591) Culori revendicate: negru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în
energie
electrică,
instalații
fotovoltaice

La Terre NATURE
BASED COSMETICS
(531)
(511)
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3. Produse cosmetice, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice pentru păr,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri
hidratante (produse cosmetice), pudre compacte
(produse cosmetice), produse pentru bronzare
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse de curățare a pielii (produse cosmetice),
produse de protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru spălarea feței, creme
pentru față (produse cosmetice), șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice pentru uz personal, creme pentru
corp (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loțiuni pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice de aplicare
pe buze, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, loțiuni hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), produse cosmetice
sub formă de creme, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
produse exfoliante pentru față, demachiante
pentru ochi, demachiant pentru catifelarea pielii
(produs cosmetic), serumuri de înfrumusețare,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice sub formă de mască facială, produse
cosmetice sub formă de toner, deodorante și
antiperspirante, balsamuri pentru păr, creme
de păr, măști pentru îngrijirea părului, produse
cosmetice pentru puncte negre, apă micelară,
pastă de dinți nemedicinală, ulei pentru păr,
creme pentru vergeturi, loțiuni pentru reducerea
celulitei, cremă cosmetica pentru mâini, creme
nemedicinale pentru picioare.

(111)185201
10/02/2022
INFOREG SRL, STR. PETOFI
SANADOR, BLOC F4 ,SC CO 6,
AP 3, JUDETUL MURES, SOVATA,
MUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 00994

(740)

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

(540)

GREEN LIFE TINY HOUSE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Case mici din lemn.
37. Servicii de construcție a caselor mici de
lemn.
───────

(111)185381

(210)
(151)
(732)

M 2022 01002

(740)

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

10/02/2022
AD REGESTA SA, STR.DRUMUL
VALEA ARGOVEI, NR.32C,
MANSARDA, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RM RegMaster

───────
(531)
(511)
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9. Software (aplicații descarcabile).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01004
(111)185214
10/02/2022
DOZA DE SANATATE, STR.
AVIATORILOR NR. 3A, PARTER,
SC. A, AP.3, JUDEȚ CLUJ, TURDA,
CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOZA DE SĂNĂTATE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente
alimentare,
suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare cu luteină, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare si
preparate dietetice, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,

suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
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pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de

companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
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vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea

bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
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pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
ser calmant pentru piele (medicamentos),
creme medicinale pentru piele, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, loțiuni
tonice pentru piele (medicinale), tratamente
(medicinale) pentru pielea animalelor, loțiuni
farmaceutice pentru piele, produse farmaceutice
cardiovasculare,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor
magazinelor
de
comert cu amănuntul in legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,

suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
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bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, servicii de marketing,
publicitate şi promovare in legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază

de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
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pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata in legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare

pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
ser calmant pentru piele (medicamentos),
creme medicinale pentru piele, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, loțiuni
tonice pentru piele (medicinale), tratamente
(medicinale) pentru pielea animalelor, loțiuni
farmaceutice pentru piele, produse farmaceutice
cardiovasculare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
de suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
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suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe

bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul si
ridicata de suplimente alimentare, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare cu luteină, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare si
preparate dietetice, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
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de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale

pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
oferirea
de
informaţii
comerciale
şi
consiliere pentru consumatori în legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
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de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
ser calmant pentru piele (medicamentos),
creme medicinale pentru piele, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, loțiuni
tonice pentru piele (medicinale), tratamente
(medicinale) pentru pielea animalelor, loțiuni
farmaceutice pentru piele, produse farmaceutice
cardiovasculare, furnizarea unui catalog online
cu informații despre suplimente alimentare,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare lichide,
suplimente alimentare cu luteină, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
si preparate dietetice, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de

lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
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aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
servicii de intermediere comercială in legatura
cu suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente

alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
ser calmant pentru piele (medicamentos),
creme medicinale pentru piele, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, loțiuni
tonice pentru piele (medicinale), tratamente
(medicinale) pentru pielea animalelor, loțiuni
farmaceutice pentru piele, produse farmaceutice
cardiovasculare, organizarea și coordonarea de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de suplimente alimentare,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
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alimentare proteice, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare lichide,
suplimente alimentare cu luteină, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
si preparate dietetice, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment

alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
servicii de import-export in legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
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suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genitourinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,

alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare.
39. Ambalarea
mărfurilor,
ambalarea
produselor, servicii de ambalare, ambalarea și
depozitarea mărfurilor.
40. Preparare personalizată de suplimente
alimentare pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01020

(111)185339

10/02/2022
MULTIPLICHEI, ALEEA
PANTELIMON NR. 12, BL. 6,
CAMERA 3, SC. 1, ET. 4, AP. 50,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MULTIPLIChei.ro Soluție
pentru orice încuietoare
(531)

Clasificare Viena: 14.05.02; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#be1e2d), negru (HEX #414042)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Multiplicare de chei.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01037

(111)185342

10/02/2022
AGROSERV TRADING SRL, BD
MAMAIA 220, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
144, BL ST2,SC.B,ET.5,AP.46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M 2022 01040

(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

TABU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vin.

(111)185080

(210)
(151)
(732)

10/02/2022
CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA
IAȘI-TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01038

(111)185343

10/02/2022
MARIAN DUMITRESCU, STR DINU
VINTILA NR 68, BL.3, SC.K, ET.10,
AP.21, BUCURESTI, ROMANIA
IONUT VALERIU CORNICIUC, STR
EROU IANCU NICOLAE 12-26,
VILA. 4, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
144, BL.ST2,SC.B,ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SERBARILE MARII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
alimentare și a băuturilor în magazine
specializate,în interiorul manifestărilor culturale,
spectacolelor în aer liber.

zebra
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#003349), gri (HEX #969696)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare/plăci de fundaţie,
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, oţel cornier, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare/benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, bare pentru
balustradele metalice, coşuri metalice, grinzi
metalice/traverse metalice, şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, legături metalice,
bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare metalice
pentru construcţii, ramificaţii metalice pentru ţevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, bare de oţel
tras la rece, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
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transportabile, din metal, construcţii din metal,
ferestre batante din metal, garduri metalice,
panouri metalice pentru garduri, ferestre din
metal pentru acoperiş, îmbinări de cabluri
metalice, neelectrice/legături de cabluri metalice,
neelectrice, plafoane metalice, materiale metaloceramice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul
de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă
de cupru, neizolată, cornişe metalice, cuplaje
metalice pentru lanţuri, parapete metalice de
protecţie pentru drumuri, ţevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată / ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată/conducte şi
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, bolţuri cu ochi / şuruburi cu
inel, inele de etanşare metalice, umpluturi
din metal, fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, dale metalice
pentru pardoseală, pardoseli metalice, cadre
metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, grătare metalice / grilaje
metalice, porţi metalice, jgheaburi pentru burlane
metalice, balamale metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie
pentru acoperiş, bare de oţel laminate la cald,
numere metalice pentru case, neluminoase,
plase metalice împotriva insectelor, plăci din
fier, fier, în formă brută sau semiprelucrată,
sârmă de fier, feronerie/articole metalice, de
mică dimensiune, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, jaluzele metalice,
grinzi metalice, racorduri metalice pentru ţevi,
scări metalice, încuietori metalice, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, duze metalice,
piuliţe metalice, minereuri metalice, jaluzele
exterioare din metal, stâlpi metalici de gard,
ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,

pitoni metalici, platforme, prefabricate, din
metal, dopuri metalice/cepuri metalice, piloni
metalici, verande (structuri) din metal, stâlpi
metalici, stâlpi metalici, pentru liniile electrice/
piloni metalici pentru liniile electrice, proptele
metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei pentru
maşini, materiale de armare din metal pentru
ţevi, materiale de armare din metal pentru
construcţii, inele metalice/coliere de oprire
metalice, nituri din metal, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, pervaze metalice, plăci metalice
pentru construcţii, manşoane (feronerie), arcuri
(feronerie), pinteni, trepte (scări) din metal,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă din
oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din
oţel / tuburi din oţel, construcţii din oţel, cepuri
metalice, pardoseli din plăci metalice, tablă de
cositor, tubaje metalice, ţevi metalice / tuburi
metalice, lambriuri metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice
de căptuşit pereţii, şaibe metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, scripeţi din metal
pentru ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă
din metal comun, ţesătură metalică/ pânză
metalică, sârmă din aliaje metalice comune,
cu excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă,
silozuri metalice.
9. Ochelari anti-orbire, mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
dispozitive de echilibrare, inele de calibrare,
calibre, rigle gradate pentru tâmplari, rigle
de calcul circulare, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
îmbrăcăminte de protecţie împotriva incendiilor/
articole de îmbrăcăminte pentru protecţia
împotriva incendiilor, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
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calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru calculator,
stocate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
descărcabile, aplicaţii mobile descărcabile,
aparate pentru măsurarea distanţei, publicaţii
electronice, descărcabile, ochelari de protecţie,
aparate de măsurare, calibre (instrumente de
măsurare), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
trasatoare paralele (tâmplărie), măsuri, aparate
de măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe
de precizie, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, raportoare (instrumente de măsurare),
instrumente de măsurare a înălţimii, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), plase de siguranţă/
plase de salvare, prelate de protecţie, calibre
pentru şuruburile cu filet, calibre culisante,
rigle de calcul, aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare/clinometre/indicatori de
pantă/inclinometre, nivele cu bulă de aer, vincluri
pentru măsurare, echere pentru măsurare, rigle
în formă de T (teuri) pentru măsurare, măşti de
protecţie pentru muncitori.
19. Corniere,
nemetalice,
balustrade,
nemetalice,
grinzi
nemetalice/traverse
nemetalice, carton bitumat pentru construcţii,
produse
bituminoase
pentru
construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, capace pentru
coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru
coşul de fum, nemetalice, ferestre batante,
nemetalice, plafoane, nemetalice, plăci de
ciment, coşuri de fum, nemetalice, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi
de aer condiţionat, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, garduri, nemetalice, dale pentru
pardoseală, nemetalice, pardoseli, nemetalice,

şipci de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
jgheaburi pentru burlane, nemetalice, coame
pentru acoperişuri, plase împotriva insectelor,
nemetalice,
jaluzele,
nemetalice,
grinzi,
nemetalice,
şipci,
nemetalice,
zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, jaluzele exterioare, nemetalice şi
netextile, stâlpi de gard, nemetalici/uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, carton pentru
construcţii/carton de construcţii, paravane,
nemetalice, pavele, nemetalice, plăci de
pavare, nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări, nemetalice,
panouri acustice, nu din metal, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
căptuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate
în construcţii, plăci de căptuşit pereţii,
nemetalice, ţevi de apă, nemetalice, cadre
de ferestre, nemetalice, ferestre, nemetalice,
lemn, semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire
din lemn/furnire, panouri din lemn, plăci din
fibre din lemn pentru construcţii, duşumele din
lemn, ventilatoare nemetalice pentru acoperișuri,
dale de sticlă pentru acoperișuri, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, sticlă izolantă pentru construcţii,
șipci nemetalice, silozuri, nemetalice.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
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comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu folie de aluminiu, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ancorare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de fundaţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu arbori (structuri) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de blindaj metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu balustrade din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
benzi metalice pentru legare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu benzi
metalice pentru înfăşurare sau fixare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bare pentru balustradele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bare de oţel tras la rece, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de construcţii din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri de construcţii din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii, transportabile, din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre batante
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri metalice pentru garduri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ferestre din metal pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
legături de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plafoane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale metaloceramice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lanţuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
capace metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu tuburi metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
canale metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coşuri de fum metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cleme metalice pentru cabluri şi ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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coliere metalice pentru fixarea ţevilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
inele de cupru, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de cupru, neizolată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cuplaje metalice pentru lanţuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu sifoane de scurgere (supape) din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de metal trase la rece
si lustruite, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grătare metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu fitinguri metalice

pentru ferestre, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fitinguri metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dale metalice pentru
pardoseală, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pardoseli metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grilaje metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu porţi metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu jgheaburi pentru burlane metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu balamale metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cârlige
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cârlige metalice pentru
plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bare de oţel laminate la cald, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu numere metalice pentru case, neluminoase,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plase metalice împotriva insectelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci din fier, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fier,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu feronerie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu articole
metalice, de mică dimensiune, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grilaje
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din fier pentru ferestre, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu grilaje din fier
pentru uşi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu jaluzele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu racorduri metalice pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
scări metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu încuietori metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şipci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu buiandrugi metalici, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bolţuri de blocare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu încuietori
metalice, altele decât cele electrice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace metalice pentru gurile de canal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu piuliţe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de

comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu minereuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu jaluzele
exterioare din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu rulouri pentru ferestre din oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu capace de etanşare din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pervaze

metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu manşoane (feronerie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu arcuri (feronerie), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pinteni,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu trepte (scări) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bandă de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu armătură de oţel, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu stâlpi de oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
table din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi din oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
tuburi din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu construcţii din oţel, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pardoseli din plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu tablă
de cositor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lambriuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu elemente de
fixare metalice de perete, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu elemente
de fixare metalice pentru acoperiş, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu placări metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare metalice pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu scripeţi din metal pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bolţuri pentru cadrele ferestrelor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cadre metalice pentru ferestre,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu deschizători din metal pentru
ferestre, neelectrice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu închizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cabine metalice insonorizate, transportabile,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri acustice din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ferestre metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii

de comerţ online în legătură cu silozuri metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ochelari anti-orbire, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mănuşi din azbest pentru protecţia împotriva
accidentelor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu dispozitive de echilibrare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu inele
de calibrare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu calibre, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu rigle gradate
pentru tâmplari, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu rigle de calcul circulare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
îmbrăcăminte de protecţie împotriva incendiilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu articole de îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu programe
de calculator, înregistrate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu programe
de operare pe calculator, înregistrate, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu componente software pentru calculator,
înregistrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu programe de calculator,
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu software pentru calculator,
stocate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aplicaţii software, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu aplicaţii mobile,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu aparate pentru măsurarea distanţei,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu publicaţii electronice, descărcabile,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ochelari de protecţie, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aparate de măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu calibre
(instrumente de măsurare), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu instrumente
de nivelare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu trasatoare
paralele (tâmplărie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu măsuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aparate de măsurat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu dispozitive
de măsurat, electrice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu sticlărie gradată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aparat de măsurare cu precizie, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu balanţe de precizie, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căşti de protecţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu măşti de protecţie, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
raportoare (instrumente de măsurare), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu instrumente de măsurare a înălţimii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu rigle (instrumente
de măsurare), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu linii (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plase de siguranţă, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plase de salvare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu prelate de
protecţie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu calibre pentru şuruburile cu
filet, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu calibre culisante, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle
de calcul, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu clinometre,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu indicatori de pantă, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
inclinometre, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nivele cu bulă de aer,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu vincluri pentru măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu echere pentru măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle
în formă de t (teuri) pentru măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu măşti de protecţie pentru muncitori, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu corniere, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu balustrade,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse bituminoase pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu colţare, nemetalice, pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ramificaţii pentru ţevi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cărămizi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cherestea pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lemn pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu hârtie pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sticlă pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu piatră pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de construcţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri de construcţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu construcţii,
transportabile, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu capace pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu

amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu canale pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre batante,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de ciment, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu coşuri de fum,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu elemente
de construcţie din beton, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cornişe,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu parapete de protecţie,
nemetalice, pentru drumuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţevi de scurgere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grătare, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cadre, nemetalice, pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garduri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu dale pentru pardoseală, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pardoseli, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şipci de montaj
din lemn, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu porţi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plase
împotriva insectelor, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jaluzele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
stâlpi de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu carton
de construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu paravane, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online

în legătură cu pavele, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci de pavare, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu scări, nemetalice, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
acustice, nu din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu căptuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci de căptuşit pereţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi de apă, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cadre de ferestre, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ferestre, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavaje din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furnire din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu furnire,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
din fibre din lemn pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu duşumele din lemn, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ventilatoare
nemetalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu dale
de sticlă pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci pentru acoperiș (nemetalice)
cu proprietăți izolante, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu acoperișuri
din sticlă, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu ferestre de acoperiș în
formă de evantai, din materiale nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu sticlă izolantă pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu șipci nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu silozuri,
nemetalice.
37. Etanşarea
clădirilor/impermeabilizare
(clădire),
izolarea
clădirilor,
construcţie,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii, instalarea uşilor
şi ferestrelor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie de
apă şi canal, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
izolarea acoperișurilor, instalarea acoperișurilor,
restaurare de acoperișuri, dezmembrare de
acoperișuri, instalare de acoperișuri, servicii de
instalare de acoperișuri, aplicarea de acoperiri
impermeabile pentru acoperișuri, lucrări de
realizare a învelitorilor de acoperiș, montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperișuri și
structuri, izolarea pereților interiori și exteriori,
a tavanelor și a acoperișurilor, instalare de
acoperișuri culisante, întreținerea și repararea
jgheaburilor de acoperiș, instalare de acoperișuri
cu straturi de fetru, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de acoperiri
de protecție pe suprafețele construite, reparații
de garduri, montare de garduri, servicii de
ridicare de garduri, reparare de instalații folosite
în producția de metal, în metalotehnică și la
prelucrarea metalului.
40. Asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, servicii de vopsire, laminare,
placarea cu metal, tratarea metalului, servicii
de sablare, tăierea materialelor cu fierăstrăul,
lipire, servicii de sudare, tratamente de colorare
a geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, acoperirea metalelor, acoperirea
(placarea) metalelor, tratarea și acoperirea
suprafețelor metalice, tratarea pieselor metalice
pentru prevenirea coroziunii, pe baza proceselor
de galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, decupare de metale, și
anume servicii de decupare de profile, forme
geometrice, precum și orice alte forme din tablă
de metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
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prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanşe pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri.
42. Consultanţă în arhitectură, autentificarea
lucrărilor de artă, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
proiectarea construcţiilor, crearea şi mentenanţa
site-urilor web, crearea şi mentenanţa
aplicaţiilor software, dezvoltarea site-urilor
web, dezvoltarea aplicaţiilor software, inginerie,
proiectare industrială, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software, stilizare
(proiectare industrială), cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică, servicii de proiectare
legate de componente pentru acoperișuri,
servicii de proiectare legate de acoperişuri,
servicii de proiectare legate de garduri, servicii
de proiectare legate de componente pentru
garduri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
realizare de straturi de acoperire pentru metale,
realizare de straturi de acoperire pentru produse
nemetalice.
───────

(111)185213
11/02/2022
RANNOCH, SOS. ALEXANDRIEI,
NR. 82, JUDEȚ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01067

(740)

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

(540)

VLAH

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Mașini, mașini hibride, mașini fără
conducător
(mașini
autonome),
mașini
autonome, mașini sport, vehicule blindate,
vehicule terestre blindate, caroserii blindate
pentru vehicule, șenile pentru vehicule blindate,
autovehicule, pneuri pentru autovehicule,
autovehicule vândute la set, motoare pentru
autovehicule terestre, capote rabatabile pentru
autovehicule, osii și arbori cardanici pentru
autovehicule, accesorii pentru transportul
(ridicarea)
încărcăturilor
autovehiculelor,
caroserii pentru autovehicule, plăcuțe de frână
pentru autovehicule, portiere de autovehicule,
lanțuri pentru zăpadă, pentru autovehicule,
autovehicule electrice.
37. Reparații de mașini, reparare de axe pentru
mașini, reparare de mașini cu aer comprimat,
recondiționarea mașinilor, a motoarelor și a
mașinilor de forță uzate sau parțial distruse,
montare (instalare) de instalații pentru producția
de mașini, întreținere și reparații de camere
blindate, organizarea reparației autovehiculelor
terestre, întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, servicii de
consiliere cu privire la reparare autovehiculelor.
40. Personalizare de autovehicule.
42. Inspecția
autovehiculelor
înainte
de
transport (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), servicii de
proiectare pentru componente de autovehicule.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01068
(111)185187
11/02/2022
ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.
MĂRĂȘEȘTI, NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

(111)185375
11/02/2022
BREBENEL IMPEX S.R.L., STR.
BREBENEI, NR. 10, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01071

(740)

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

(540)

MIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.
36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizare de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.
───────

LGD PREMIUM TRANS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
18.01.08; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate: albastru, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, transport terestru, transport
rutier, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport și depozitare, servicii
de transport, transport de marfă, logistică
de transport, depozitarea mărfurilor, servicii
de depozitare, transport de bunuri, transport
de mărfuri, transport cu camionul, transport
rutier de mărfuri, servicii de transport rutier,
organizarea transportului de mărfuri, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii, servicii de distribuție, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, servicii
de distribuție de mărfuri paletizate, transport
cu vehicule grele de marfă, transportul
containerelor de marfă cu camionul, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
transportul pasagerilor, transport de călători,
transport terestru de călători, transport rutier de
călători, transport securizat, transport prin curier,
servicii de curierat, servicii de curierat (mărfuri),
livrare de mărfuri prin curier, livrare de colete
prin curier, livrare de corespondență prin curier,
servicii postale și de curierat.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01072

(111)185185

11/02/2022
ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.
MĂRĂȘEȘTI NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizarea de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.
───────

(111)185376
11/02/2022
BREBENEL IMPEX S.R.L., STR.
BREBENEI, NR. 10, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01074

(740)

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

Gia
(540)
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 02.03.10
(591) Culori revendicate: albastru, galben,
gri,maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.
36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară

DLS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, transport terestru, transport
rutier, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport și depozitare, servicii
de transport, transport de marfă, logistică
de transport, depozitarea mărfurilor, servicii
de depozitare, transport de bunuri, transport
de mărfuri, transport cu camionul, transport
rutier de mărfuri, servicii de transport rutier,
organizarea transportului de mărfuri, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii, servicii de distribuție, distribuție
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(transport) de mărfuri pe șosea, servicii
de distribuție de mărfuri paletizate, transport
cu vehicule grele de marfă, transportul
containerelor de marfă cu camionul, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
transportul pasagerilor, transport de călători,
transport terestru de călători, transport rutier de
călători, transport securizat, transport prin curier,
servicii de curierat, servicii de curierat (mărfuri),
livrare de mărfuri prin curier, livrare de colete
prin curier, livrare de corespondență prin curier,
servicii postale și de curierat.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01075

(111)185186

11/02/2022
ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.
MĂRĂȘEȘTI NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

36. Consiliere

şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizarea de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.
───────

(540)

M 2022 01076

(740)

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

Mia
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 02.03.10
(591) Culori revendicate: albastru, galben,
gri,maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/ sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.

(111)185188

(210)
(151)
(732)

(540)
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ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.
MĂRĂȘEȘTI NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 02.03.10
(591) Culori revendicate: albastru, galben,
gri,maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.
36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizarea de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.
───────

(111)185271
11/02/2022
LORRAINE-ANDRADA ILUṬA,
STR. MĂSLINULUI NR. 21,
JUD. TIMIȘ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01079

(740)

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

(540)

BABY BODY COUTURE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate: roz, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții,
lenjerie de corp, lenjerie intimă și de noapte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01080

(111)185030

11/02/2022
APULUM TURISM SRL, STR.
COLONIE FAGET NR. 6, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
ceainării, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii hoteliere, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii
balneare pentru sănătatea şi bunăstarea
corpului şi a spiritului, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa, servicii de saună.
───────

(210)
(151)
(732)

ELANIA RESORT WELCOME
TO EXCELLENCE
(531)

Clasificare Viena: 03.07.06; 27.05.01;
27.05.24; 26.11.03; 29.01.04; 29.01.07;
29.01.08
(591) Culori revendicate: crem (Pantone 728),
albastru (Pantone 313), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, activități
de divertisment, sportive și culturale, consultanță
în materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente educative, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri.
43. Servicii de cazare pentru evenimente,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de cazare temporară, furnizare

(740)

(111)185081
11/02/2022
OLD GUARD S.R.L., STR. UNIRII
NR. 11, SAT VARTEJU, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA
M 2022 01082

ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ȘOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OLD GUARD
(531)
(591)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01104
(111)185378
14/02/2022
DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.,
STR. IAZULUI NR. 18, JUD.
DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Deft Academy mâini iscusite
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
02.03.01; 02.03.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de cursuri de cosmetică,
organizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri pentru îngrijirea corporală, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de pregătire,
organizare de cursuri în tehnici de înfrumusețare,
educație, academii (educație), servicii educative
și de instruire, organizare de cursuri, organizare

de cursuri de instruire, organizare și coordonare
de cursuri, organizare de cursuri de formare,
organizare de ateliere profesionale și cursuri de
pregătire profesională, instruire profesională,
pregătire și instruire, furnizare de cursuri de
instruire, demonstrații în scop de instruire,
servicii de instruire și formare, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
acreditare de servicii de educație, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, pregătire în arta înfrumusețării,
organizare de seminarii educative în materie de
terapii de înfrumusețare.
44. Servicii de igienă şi înfrumuseţare
pentru oameni, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru corp, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii cu laser pentru întinerirea pielii,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de salon de
coafor pentru femei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de manichiură, servicii de pedichiură,
servicii medicale, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de tratament pentru
celulită, tratamente pentru controlul greutății,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
îndepărtarea cu laser a venelor varicoase,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, îndepărtarea cu laser a
tatuajelor, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de micropigmentare, servicii
de microdermabraziune, servicii de tratamente
de înfrumusețare, în special pentru gene.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01117

(111)185136

14/02/2022
ANDREI-PAUL ROȘCA, BLD.
FERDINAND I, NR. 118, ET. 6, AP.
611, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

change strategist
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, abonamente la ziare,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, analiză de preț, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire

la software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente la
ziare electronice, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la servicii telefonice,
organizare de cumpărări colective, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare și organizare
administrativă de comenzi prin poștă, producție
de programe de teleshopping, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la
servicii de colectare electronică a taxelor
pentru alte persoane, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
realizarea abonamentelor la servicii telematice,
telefonice și informatice (internet), regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
asigurări (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comenzi online, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de telemarketing, servii
de abonamente la publicații, pentru terți,
telecomunicații (servicii de abonamente la
servicii pentru terți), activități publicitare, în
special cu privire la rețele de telematică și
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de telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, agenții de relații cu publicul,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, administrare în materie de activități
de marketing, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
cu privire la căutarea de sponsori, creare de
texte publicitare, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
furnizare de informații de marketing prin siteuri web, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizare de
informații privind marketingul, furnizare de
informații privind publicitatea, informații de
marketing, intermediere publicitară, marketing
afiliat, publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(111)185240
14/02/2022
MĂDĂMYR SRL, SAT ZIMNICELE,
JUDEȚ TELEORMAN, COMUNA
NĂSTURELU , TELEORMAN,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01126

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

LINGURIȚE DULCI
DESERTURI SOFISTICATE

───────
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.01.01; 11.01.02; 26.11.05
(591) Culori revendicate: maro (Pantone
PMS175 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Aperitive (tartine), aperitive pe bază de
făină, baghete umplute, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, băuturi
pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu aromă de carne, biscuiți cu aromă
de plante, biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez,
biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți cu
brânză, blat de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, blaturi de pizza congelate, brioșe,
chifle umplute, cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, clătite, clătite americane, clătite
congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite
din fasole mung (bindaetteok), clătite kimchi
(kimchijeon), clătite sărate, covrigei, crusta de
pizza, empanada, jeleu de hrișcă memilmuk),
jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
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principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, mâncăruri preparate sub
formă de pizza, okonomiyaki (clătite sărate
japoneze), paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizze negătite, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie conținând legume și pește,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie din legume și carne, produse pentru
gustări preparate din pesmet, quiche (preparat
culinar franțuzesc), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de primăvară, rulouri
de pâine umplute, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandvișuri, snackuri preparate din făină de cartofi, snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, spaghetti și chiftele, sushi, tartă de
orez, tortillas, tăiței prăjiți cu legume (japchae),
tăiței ramen, turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și inlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, produse de
cofetărie pe bază de arahide, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele,
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crackers,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați
condimentați, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată

granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate, (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), deserturi cu înghețată, drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri sub
formă de cremă spumă, dulciuri sub formă de
spume, dulciuri înghețate, dulciuri de inghețată
cu iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan,
fondue din ciocolată, fructe de pădure învelite
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi crumbled
(produse de cofetărie), fulgi de patiserie de
unt de arahide, garnituri de ciocolată, fulgi
din cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
gheață pentru produse de cofetărie, glazură
de ciocolată, glazură din bezele, gofre de
ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
preparate pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, preparate pentru prepararea
dulciurilor, jeleuri de fructe cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
migdale acoperite de ciocolată, măr pané,
înghețate și dulciuri, înghețată vegană, torturi
de inghețată, inghețată cu fructe, înghețată din
lapte, sosuri pentru înghețată, amestecuri de
inghețată, batoane de inghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
infuzată cu alcool, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori de ciocolată, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
pandișpanuri japoneze (kasutera), panettone
(cozonac italian), pastile din miere cu ierburi
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aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
praline cu napolitană, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal,ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de caramel, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie congelate,
prăjituri pe baza de înghețată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-gashi),
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), amestecuri pentru
prajituri, baclava, batoane de prăjitură, biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu
glazura de ciocolată, biscuiți cu glazură, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum
uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți pe jumătate înveliți
în ciocolată, biscuiți pentru brânză, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,

biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți înveliți în
ciocolată, brioșe (muffins), budinci de crăciun,
chifle cu cremă, churros, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, covrigi cu glazură de
ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, coșulețe
din foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-auvent), creme bavareze, creme de zahăr ars,
cremșnituri, deserturi preparate (produse de
patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi
de plăcintă, fursecuri, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri cu glazură de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, gogoși cu gaură în mijloc, gustări
de tip tort defructe, madlene, mieji de nucă și
alți mieji trași în zahăr caramelizat, napolitane,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane rulou (biscuiți), napolitane învelite în
ciocolată, pandișpan copt pe aburi (fagao), paste
de ciocolată, pateuri (patiserie), pateuri (produse
de patiserie), patiserie, pesmeciori (prăjituri),
pișcoturi, pișcoturi (prăjituri), plăcinte cu afine,
pâtés en croûte, placinte cu mere, plumchecuri,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu cremă, plăcinte
cu dovleac, plăcinte cu răvaș, plăcinte fără
carne, prăjitură cu migdale, prăjiturele, prăjiturele
din aluat prăjit, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu blat
pufos congelate, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu căpșuni, prăjitură de
malț, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură din melasă,
prăjiturăpentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri
înghețate, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
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produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie vieneză,
profiteroluri, rulouri (produse de patiserie),
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
sachima, savarine, scoici de aluat pentru
tarte, scoici de patiserie, scoici de patiserie
pentru monaka, sufleuri, tarte, tarte cu cremă
englezească custard, tarte cu melasă, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
torturi, torturi cu cremă, torturi pentru ocazii
speciale, torturi vegane, turtă dulce, turtă dulce
olandeză (taai taai), vafe din ciocolată, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse pe bază de ciocolată,
trufe cu rom (produse de cofetărie), rulouri cu
scorțișoară, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), sosuri de
ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
trufe (produse de cofetărie), trufe de ciocolată,
turte indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard), zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, chipsuri de
ciocolată, decorațiuni din bomboane pentru
prăjituri, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
fondante (cofetărie), glazură, glazură de prăjituri,
glazuri, glazuri cu aromă de ciocolată, glazuri
din dextrină de malț pentru produse de cofetărie,
glazuri lucioase, glazură pentru produse de
cofetărie, pastă de fondant, pastă de zahăr,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, umpluturi pe bază de cafea, umpluturi
pe bază de ciocolată, umpluturi pe bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, umpluturi pe
bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, servicii oferite de
bodegi de vinuri, servicii oferite de bufet
salate, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de ciocolata, clătite, deserturi, pateuri,
biscuiti, prajituri, si inghețată dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente

și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
sculptură culinară, servicii de cofetarie, servicii
de ceainărie, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de gătit, servicii de local public, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, snack-baruri, consiliere
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în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare de
informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de consultanță
cu privire la alimente, servicii de consultanță
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanță cu privire la tehnici de coacere,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de critică gastronomică
(furnizare de informații cu privire la mâncare și
băutură), servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, lucrări de birou, organizarea afacerii,
servicii de comerț online și offline cu cafea.
43. Servicii oferite de cafenea, servicii de
alimentație publică.
───────

M 2022 01180

(740)

LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01129

(111)185182

15/02/2022
SEZON COFFEE ROASTERS
SRL, SAT MATCA NR. 1975,
JUD. GALAȚI, COMUNA MATCA,
GALAȚI, ROMANIA

(111)184976

(210)
(151)
(732)

16/02/2022
ASOCIAȚIA LAZAR KASTELY,
SAT LĂZAREA, NR. 709, JUD.
HARGHITA, COMUNA LĂZAREA,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

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

(540)

Lázár kastély
(531)

SEZON COFFEE 2017
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17; 05.03.20; 05.05.18

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.09;
24.09.02; 01.07.06; 01.07.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, pensule, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
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pentru scris, adezivi pentru articole de papetărie,
pensule pentru artiști plastici, cretă pentru artiști
plastici, cărbune pentru artiști plastici, materiale
pentru artiști plastici, adezivi pentru utilizare
artistică, materiale de modelare pentru artiști
plastici, instrumente electrice de pirogravură
pe lemn pentru artiști, forme de modelaj
pentru argilă (materiale pentru artiști), truse
de desen, planșe pentru desen, hârtie pentru
desen, cretă de desen, cartoane pentru desen,
blocuri de desen, cerneală pentru desen,
planșete de desen, pensule pentru desen,
materiale educative și didactice, folii de plastic
pentru ambalare alimente pentru uz casnic, folii
cu bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor, folii
transparente (papetărie), folii pentru documente,
folii transparente din plastic, folii din plastic
pentru ambalare, folii din material plastic pentru
ambalaj, folii din polietilenă pentru ambalat sau
împachetat, pungi cu mânere, pungi de hârtie,
pungi universale de plastic, pungi din hârtie
pentru cadouri, pungi și saci de hârtie, pungi
din hârtie pentru ambalat, caractere tipografice,
litere (caractere tipografice), șabloane pentru
caractere tipografice, adezivi, adezivi pentru
bricolaj, adezivi pentru uz casnic.
35. Organizare și coordonare de expoziții de
artă în scopuri comerciale sau publicitare,
realizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu figurine din metale comune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lingurițe ca suvenire de colecție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
realizate din argint, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de artă de
argint, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu litografii (obiecte de artă), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi
personalizate suveniruri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu figurine din piatră,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de artă din piatră, beton sau marmură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șindrilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din lemn și lemn artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbinări din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu împrejmuiri din lemn
pentru șemineuri (mantale și polițe), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole decorative textile (perne),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu perne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de artă
din ipsos, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de artă din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de artă din ceară, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coșuri împletite, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu farfurii
suvenir, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu figurine realizate din porțelan, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vase de
lut, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de artă din sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de artă
din porțelan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lucrări de artă confecționate din
ceramică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceainice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cești de ceai, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cești și căni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă din ceramică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu platouri
(veselă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lingurițe pentru miere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu țesături de
bumbac, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu țesături din in, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țesături de lână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țesături pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu țesături
de cânepă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu costume populare (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brâuri (imbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tricoturi (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jerseuri (îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu blănuri (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
smântână (produse lactate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brânză prelucrată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brânză
alba, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cârnați, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu cârnați
afumați, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe conservate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăcinte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi (produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie și înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi preparate (produse de cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu siropuri aromatizate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceai, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu miere
naturală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu turtă dulce, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe proaspete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu coșuri cadou cu fructe proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu siropuri
de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice spirtoase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin fiert,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin alb.
41. Servicii recreative legate de echitație,
servicii oferite de parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee, prezentare
de expoziții de muzeu, organizare și susținere
de expoziții la muzeu, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizarea spectacolelor, servicii
oferite de tabere de recreere, servicii oferite
de tabere pentru călărie, organizare de cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, servicii oferite de
expoziții de artă, servicii de divertisment de tipul

degustărilor de vinuri, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, activități culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, servicii culturale, educaționale sau de
divertisment oferite de galerii de artă, servicii
educaționale și de instruire referitoare la arte și
meșteșuguri, organizare de partide de tragere
cu arcul, publicarea de cataloage cu informații
turistice.
43. Cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servire
de băuturi alcoolice, servicii oferite de baruri,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii oferite de ceainării, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01183

(111)185071

16/02/2022
CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA
IAȘI-TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

PROTECTMARK S.R.L., STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Caretta Alpin PLUS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#003349)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice

pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
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din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi

izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii,
produse
bituminoase
pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri,
colţare,
nemetalice,
pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
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materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în

legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
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neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ

cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu

amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie antireflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,

667

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
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legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu

şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01187

(111)185307

16/02/2022
METAVERSE S.R.L., STR.
BREAZA NR. 1, C7 BIS, JUD.
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

METAVERSE
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1017680/24.06.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "METAVERSE".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.09
(591) Culori revendicate: negru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru realitate virtuală și
augmentată, software pentru generarea de
imagini virtuale, programe de operare pentru vpn
(rețele private virtuale), software pentru realitate
augmentată, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, hardware de calculator pentru
realitate augmentată, software de realitate
augmentată pentru învățământ, software de
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realitate augmentată pentru simulări, software
pentru realitate augmentată destinat creării
de hărți, software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile, căști de
vizualizare pentru realitate augmentată, software
pentru realitate augmentată destinat utilizării
pe dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală, platforme
de software colaborative (software), platforme
de editare colaborativă în timp real (rtce)
(software), software social, indicatoare pentru
vehicule, materiale utilizate în laboratoare:
microscoape, lupe, binoclu, materiale și
dispozitive experimentale, dispozitive pentru
înregistrarea, transferul sau reproducerea
(reproducția) sunetului și imaginii: aparate
foto, aparate foto, televizoare, videoclipuri,
dispozitive de înregistrare și playere cd-dvd,
playere mp3, calculatoare, computere desktoptabletă, dispozitive tehnologice portabile (ceasuri
inteligente), brățări, dispozitive purtate pe cap),
microfoane, difuzoare, căști, dispozitive de
comunicație și reproducere și echipamente
periferice de calculator: telefoane mobile,
huse și protecții pentru telefoanele mobile,
imprimante de computer, scanere, copiatoare,
manete/joysticks pentru computere, altele
decât cele pentru jocuri video, suporturi de
înregistrare magnetice, optice și programe de
calculator și software înregistrate pe acestea,
publicații electronice care pot fi descărcate
prin rețele de calculatoare și înregistrate
pe suporturi magnetice și optice, carduri
cu cititor magnetic/optic, filme, seriale și
clipuri muzicale video înregistrate pe suporturi
magnetice, optice și electronice, automate
de vânzare de bilete, bancomate, senzori
(senzori), contoare și cronometre care măsoară
cantitatea de consum pe unitatea de timp,
îmbrăcăminte de protecție, echipament de
protecție și salvare, ochelari de vedere,
ochelari de soare, ochelari 3d, roboţi pentru
securitate şi supraveghere, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, transmisia energiei
electrice, conversia, stocarea dispozitive si
instrumente de control: prize, cutii de jonctiune,
intrerupatoare, sigurante, demaroare, tablouri
electrice, rezistente, prize, transformatoare,
adaptoare, incarcatoare, cabluri utilizate in
electricitate, electronica, baterii, acumulatori,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, dispozitive a căror funcție principală
este avertizare și alarmare cu excepția
alarmelor vehiculelor,semnalizare, dispozitive și
dispozitive care furnizează sau îmbunătățesc
vederea pe timp de noapte.

10. Dispozitive terapeutice și de asistență

adaptate pentru persoane cu handicap, aparate
de masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), jucării sexuale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, în special, cămăși, tricouri,
jachete, topuri, tricouri, curele nu din piele,
paltoane, veste, bluze, tricouri, pantaloni,
pantaloni scurți, pantaloni, pantaloni, boxer,
rochii , fuste, cravate, eșarfe, bandane, pijamale,
îmbrăcăminte de hol, șosete, pulovere, pantaloni
de trening, șorțuri, parasolare, șorțuri, pantaloni
pentru bebeluși, bandane, halate de baie,
sandale de baie, papuci de baie, bonete
de baie, haine de plajă, pantofi de plajă,
curele, berete, bavete, nu din hârtie, corsete
(lenjerie intimă), ghete, sutiene, pantaloni
pentru purtare, camisole, şepci (articole
pentru cap), casule, paltoane, protectoare
pentru guler, combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete (lenjerie de corp), manșete, gulerele
detasabile, scuturi de îmbrăcăminte, rochii,
halate, căști pentru urechi, garnituri metalice
pentru încălţăminte, ghete de fotbal, blanuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
jartiere, brâuri, mănuși (îmbrăcăminte), galoşi,
pantofi de gimnastică, semi-cizme, pălării,
bentite (îmbrăcăminte), pantofi cu toc, glugă
(îmbrăcăminte), ciorapi, tălpi interioare, jachete
(îmbrăcăminte), tricouri (îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, încălzitoare
pentru picioare, jambiere (pantaloni), căptușeli
(pregătite) (părți de îmbrăcăminte), mitre
(pălării), mănuși, îmbrăcăminte pentru șoferi,
manșe (îmbrăcăminte), cravate, dispozitive
antiderapante pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
exterioară, salopete, pantaloni, îmbrăcăminte
din hârtie, pelerine, juponuri, rochii, patratele
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte,
poncho-uri, pulovere, pijama, îmbrăcăminte gata
făcută, sandale, saris, sarongs, esarfe, şaluri,
frontul cămășii, juguri pentru cămăși, cămăși,
pantofi, cămăși cu mâneci scurte, împachetări
pentru umeri, căști de duș, clăpari, mănuși de
schi, fuste, fuste pantaloni, măști de somn,
papuci, slip (articole de corp), șosete, tălpi
pentru încălțăminte, pantofi de sport, ciorapi,
crampoane pentru ghete de fotbal, costume,
parasolare, bretele, costume de baie, tricouri,
colanti, toge, palarii de top, straturi de acoperire,
bretele pentru pantaloni, turbane, chiloţi, lenjerie
de corp, uniforme, voaluri (îmbrăcăminte), veste,
îmbrăcăminte impermeabilă, pânze pentru
încălțăminte, costume pentru schi nautic, pantofi
de lemn, articole de îmbrăcăminte exterioară,
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articole de lenjerie de corp, îmbrăcăminte
sportivă, costume de baie, îmbrăcăminte de
plajă, bluze, încălzitoare corporale, ghete,
capace, cardigane, îmbrăcăminte casual,
încălțăminte casual, îmbrăcăminte pentru
îmbrăcăminte sportivă, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru bebeluși și sugari,
paltoane, jachete din denim, îmbrăcăminte
pentru exerciții fizice, costum de ocazie,
hanorace cu glugă, jachete, blugi, tricotaje,
imbracaminte de dama, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte pentru bărbați, îmbrăcăminte de
noapte, pantaloni, tricouri imprimate, tricouri
de polo, pijama, îmbrăcăminte impermeabilă,
cămăși, pantaloni scurti, îmbrăcăminte pentru
somn, papuci, pulovere, pantaloni de sport,
colanti, tricouri, blaturi, treninguri, veste
superioare, veste, împachetări, salopetă de
stambă, mănuși, eșarfe, parasolare, adidași,
sandale, pantofi.
28. Jocuri, jucării și obiecte de joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și de
sport, console de jocuri electronice și multimedia
interactive, unități de telecomandă interactive
pentru jocuri video, periferice portabile pentru
jocuri video special adaptate pentru console de
jocuri video și console portabile de jocuri video,
controlere pentru jocuri pe calculator, unități
portabile pentru jocuri electronice, de calculator,
interactive și video, dispozitive de joc, dispozitive
mobile de joc, și anume aparate de joc cu
sau fără ieșire video pentru jocuri de calculator
și jocuri video, console de jocuri pe calculator
pentru utilizare cu un ecran sau monitor extern
de afișare, aparate pentru jocuri electronice,
altele decât cele adaptate pentru a fi utilizate cu
un ecran de afișare sau monitor extern, aparate
pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu
ecran sau monitor extern, genți special adaptate
pentru jocuri video portabile și console de
jocuri video, joystick-uri pentru calculatoare și
jocuri video, console de jocuri pe calculator
pentru jocuri recreative, pelicule de material
plastic, cunoscute sub numele de skin-uri, pentru
acoperirea și protejarea aparatelor electronice
de joc, și anume console de jocuri video și unități
de jocuri video portabile, dispozitive de control
pentru jocuri de tipul tastaturilor pentru jocuri
pe calculator, jocuri adaptate pentru utilizarea
cu receptoare de televiziune, unități de tip "joy
stick" portabile pentru jocuri video, console
de jocuri portabile, jocuri electronice portabile
adaptate numai pentru utilizarea cu receptoare
de televiziune, jocuri portabile cu afișaj cu
cristale lichide, unități portabile pentru jocuri
electronice pentru utilizare cu un ecran sau
monitor de afișare extern, mașini de jocuri cu

afișaj cu cristale lichide, dispozitive de control
electronice acționate de jucător pentru aparate
electronice de jocuri video, huse de protecție
special adaptate pentru jocuri video portabile și
console de jocuri video, mașină de jocuri video
autonomă, suporturi pentru aparate electronice
de joc, și anume console de jocuri video și unități
de joc video portabile, unități de masă pentru
jocuri electronice, altele decât cele utilizate
împreună cu un televizor sau un calculator,
telecomenzi de mână interactive pentru jocuri
video pentru jocuri electronice, controlere pentru
console de jocuri, dispozitive de jocuri video tip
arcadă, jocuri automate cu fisă, mașini cu sloturi
(mașini de jocuri), periferice portabile pentru
jocuri video special adaptate pentru console de
jocuri video și console portabile de jocuri video.
35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, servicii de funcții
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea de servicii de cercetare
de piață și de informare, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
servicii comerciale și de publicitate, și anume,
planificarea media și cumpărarea de media
pentru alții, servicii comerciale și de publicitate,
și anume, servicii de publicitate pentru urmărirea
performanței publicitare, pentru gestionarea,
distribuirea și servirea publicității, pentru analiza
datelor publicitare, pentru raportarea datelor
publicitare și pentru optimizarea performanței
publicitare, servicii de consultanță în domeniul
publicității și marketingului, facilitarea schimbului
și vânzării de servicii și produse ale unor
terți prin intermediul rețelelor informatice și de
comunicații, servicii de vânzare cu amănuntul
online cu produse de consum ale altora, și
anume, articole de decorare, lucrări de artă
decorative, rame, articole pentru petreceri,
bannere, serpentine, ornamente și lumini
decorative, preparate pentru curățare, lumânări,
unelte de mână (acționate manual), televizoare,
radiouri, playere mp3, amplificatoare audio,
difuzoare audio, receptoare audio, computere,
periferice pentru computere, telefoane, aparate
foto, cd-uri și dvd-uri, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau a imaginii, suporturi magnetice
de date, mașini electrice de uz casnic,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de acoperit
capul, mercerie, acoperitoare de podea, jocuri
și jucării, echipamente de gimnastică și sport,,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
colaborări de afaceri în rețea, servicii de
angajare și recrutare, servicii de publicitate
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și de distribuție de informații, în special
furnizarea de spații publicitare clasificate prin
intermediul rețelei informatice globale, furnizarea
de baze de date computerizate online și de
baze de date online cu căutare în domeniul
anunțurilor de mică publicitate, organizarea de
expoziții și evenimente în domeniul dezvoltării de
software și hardware în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de asociere care promovează
interesele profesioniștilor și ale întreprinderilor
din domeniul dezvoltării de aplicații software
mobile, publicitatea online și promovarea
bunurilor și serviciilor altora prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în domeniul
marketingului și al publicității, studii de piață,
publicitatea, marketingul și promovarea bunurilor
și serviciilor altora prin punerea la dispoziție
de echipamente foto și video la evenimente
speciale, organizarea și desfășurarea de
evenimente speciale în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, publicitate prin
intermediul mijloacelor electronice, organizarea,
promovarea și desfășurarea de expoziții,
târguri și evenimente în scopuri comerciale,
organizarea și desfășurarea de evenimente,
expoziții și expoziții în scopuri comerciale în
industria divertismentului interactiv, a realității
virtuale, a produselor electronice de consum
și a divertismentului cu jocuri video, servicii
de magazin online cu amănuntul legate de
vânzarea de căști de realitate virtuală și realitate
augmentată, jocuri, conținut și media digitală,
distribuirea de materiale publicitare (cataloage),
managementul relației cu clienții, servicii de
asistență și consultanță în afaceri, furnizarea
de facilități online care conțin comentarii
ale utilizatorilor cu privire la organizațiile
comerciale, furnizorii de servicii și alte resurse
în scopuri comerciale sau publicitare., difuzarea
de publicitate pentru terți prin intermediul
unei rețele informatice globale, servicii de
publicitate, și anume, servicii de gestionare,
direcționare, implementare și optimizare a
campaniilor publicitare, cercetare de marketing,
și anume, cercetare și analiză a campaniilor
publicitare și a preferințelor consumatorilor,
promovarea bunurilor și serviciilor altora prin
intermediul difuzării de publicitate video pe
internet, servicii de publicitate, și anume,
programarea, urmărirea și raportarea publicității
pentru alții, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, servicii de
publicitate și anume, plasarea de reclame pe
site-uri web pentru alții, servicii de publicitate, și
anume, direcționarea și optimizarea publicității
online, managementul informațiilor de afaceri,
și anume, raportarea informațiilor de afaceri

și analiza afacerilor în domeniul publicității și
marketingului, consultanță de afaceri privind
activitățile de marketing, servicii de planificare
și cumpărare de media, consultanță de
marcă, proiectarea de materiale publicitare
pentru alții, furnizarea de directoare de afaceri
online cu restaurante, baruri, cinematografe,
cluburi de dans, muzee, galerii de artă și
alte spații culturale și sociale, promovarea
interesului public și conștientizarea problemelor
legate de accesul la internet pentru populația
globală, consultanță de afaceri în domeniul
telecomunicațiilor, servicii de consultanță în
domeniul managementului afacerilor pentru
a permite entităților comerciale, organizațiilor
neguvernamentale și organizațiilor non-profit să
dezvolte, să organizeze și să administreze
programe pentru a oferi un acces mai mare
la rețelele de comunicații globale, difuzarea de
publicitate pentru terți prin intermediul rețelelor
informatice și de comunicații, furnizare de
informații despre studii de piață, publicitate
online, planificare și cumpărare de media pentru
alții, servicii de publicitate pentru urmărirea
performanțelor publicitare, pentru gestionarea,
distribuirea și servirea publicității, pentru
analiza datelor publicitare, pentru raportarea
datelor publicitare și pentru optimizarea
performanțelor
publicitare,
personalizarea
eforturilor de marketing ale altora, servicii de
informații comerciale, direcționarea publicității,
gestionarea publicității stocate electronic,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata și cu amănuntul online referitoare la
hardware pentru calculatoare, software pentru
calculatoare, carduri cadou codificate magnetic,
dispozitive periferice pentru calculatoare,
calculatoare, dispozitive mobile, periferice
portabile pentru calculatoare, tablete, dispozitive
mobile și telefoane mobile, periferice pentru
calculatoare, echipamente pentru jocuri video,
echipamente de telecomunicații, smartphoneuri, calculatoare portabile, tablete pentru
calculatoare, software pentru calculatoare,
hardware pentru calculatoare, aparate și
instrumente pentru înregistrarea și transmiterea
sunetului sau a imaginilor, aparate și instrumente
pentru reproducerea sunetului sau a imaginilor,
servicii de vânzare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor altora prin punerea
la dispoziție de facilități online cu sugestii
de cadouri, compilarea de baze de date
computerizate on-line și de baze de date on-line
care pot fi căutate, administrarea de programe
de stimulare pentru dezvoltatorii de software,
publicarea de jurnale online, și anume, bloguri
care prezintă publicitate, marketing și afaceri,
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servicii de asistență personală pentru alte
persoane în domeniul planificării și organizării
prin reamintirea administrativă a întâlnirilor,
servicii de asistență personală pentru terți
prin consilierea și recomandarea de posibilități
de cumpărături și furnizarea de informații
consumatorilor în probleme comerciale și de
afaceri (consultanță pentru consumatori), servicii
de asistență personală pentru alții în domeniul
serviciilor de secretariat și recepție, și anume
servicii de redactare, gestionare administrativă
a apelurilor telefonice și a vizitatorilor, asistență
personală pentru terți în domeniul furnizării
de informații și al consilierii consumatorilor
în probleme comerciale și de afaceri prin
intermediul rețelelor de calculatoare și al rețelelor
de comunicații globale, servicii de asistent
personal pentru alții, și anume, trimiterea și
primirea de apeluri telefonice, faxuri, e-mail-uri
și alte date digitale, furnizarea de mementouri și notificări electronice pentru evenimente și
întâlniri (servicii administrative), sprijin personal
și consiliere pentru cumpărături (asistență
personală la cumpărături) în scopuri comerciale,
furnizarea de recomandări privind produsele și
serviciile în scopuri comerciale, servicii on-line
de colaborări de afaceri în rețea, servicii online
de rețele de afaceri accesibile prin intermediul
aplicațiilor mobile descărcabile, furnizarea de
informații sub formă de baze de date cu informații
în domeniul rețelelor de afaceri online, servicii de
informare, consiliere și consultanță în legătură cu
toate aspectele menționate anterior.
37. Servicii
de
construcții,
instalarea,
întreținerea și repararea instalațiilor de
telecomunicații, a rețelelor de comunicații,
a rețelelor de calculatoare și a rețelelor
de date, instalarea, întreținerea și repararea
aparatelor și echipamentelor de telecomunicații,
instalare, întreținere și reparații de componente
hardware de calculator, instalare și reparații
de aparate electrice, instalare, întreținere și
reparații de mașinării, repararea aparatelor
fotografice, instalarea și repararea telefoanelor,
servicii de informare și de consultanță referitoare
la serviciile menționate mai sus, servicii de
informare și de consultanță referitoare la
serviciile menționate anterior, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de informare, consiliere
și consultanță în legătură cu toate aspectele
menționate anterior.
42. Servicii științifice și tehnologice și cercetare
și proiectare aferente acestora, servicii de
analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare de hardware și software de calculator,
servicii informatice, și anume, crearea de

comunități virtuale pentru utilizatorii înregistrați
pentru a organiza grupuri, întâlniri și evenimente,
participa la discuții și se angajează în rețele
sociale, de afaceri și comunitare, servicii
informatice, în special, găzduire de facilități
electronice pentru terți pentru organizarea și
desfășurarea de întâlniri, evenimente și discuții
interactive prin internet și rețele de comunicații,
servicii informatice sub formă de profile
electronice personalizate și de grup sau pagini
web care conțin informații definite sau specificate
de utilizator, inclusiv audio, video, imagini, text,
conținut și date, servicii informatice, şi anume,
furnizare de motoare de căutare pentru obţinerea
de date prin internet şi reţele de comunicaţii,
furnizarea de facilități online cu tehnologie care
le permite utilizatorilor online să creeze profiluri
personale cu informații despre rețele sociale și
de afaceri, să transfere și să partajeze astfel de
informații între mai multe facilități online pentru
a se angaja în rețele sociale și pentru a-și
gestiona conturile de rețele sociale, furnizare
de software pentru rețele sociale, crearea unei
comunități virtuale și transmiterea de sunet,
video, imagini, text, conținut și date, servicii
de furnizor de servicii de aplicații (asp), și
anume găzduire de aplicații software ale terților,
furnizor de servicii de aplicații (asp) care oferă
software pentru a permite sau facilita crearea,
editarea, încărcarea, descărcarea, accesarea,
vizualizarea, postarea, afișarea, etichetarea,
blogging-ul, transmiterea în flux, conectarea,
adnotarea, indicarea sentimentului, comentarea,
încorporarea, transmiterea, și partajarea sau
furnizarea în alt mod de medii sau informații
electronice prin internet și rețele de comunicații,
furnizarea unui serviciu de rețea online care
permite utilizatorilor să transfere date personale
de identitate și să partajeze date personale de
identitate cu și între mai multe facilități online
(servicii de rețea de computere), furnizare de
informații prin intermediul indicilor de căutare
și baze de date de informații, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, grafice,
suporturi electronice, imagini și conținut audiovizual, prin internet și rețele de comunicații
(servicii de tehnologie a informației), furnizare
de software de comerț electronic care nu
poate fi descărcat pentru a permite utilizatorilor
să efectueze tranzacții comerciale electronice
prin internet și rețele de comunicații, servicii
informatice, în special, furnizor de servicii
de aplicații cu software de interfață de
programare a aplicațiilor (api) pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții comerciale
electronice printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii software ca serviciu (saas) care includ

675

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

software pentru trimiterea și primirea de mesaje
electronice, notificări și alerte și pentru facilitarea
tranzacțiilor comerciale electronice prin internet
și rețele de comunicații, furnizare de software
pentru utilizare la proiectarea, gestionarea,
măsurarea, analizarea, diseminarea și difuzarea
de publicitate pentru terți, furnizor de servicii de
aplicații cu software de interfață de programare
a aplicațiilor (api) pentru gestionarea, urmărirea,
raportarea și măsurarea planificării media,
cumpărarea de media și publicitatea altora,
furnizor de platforme de cumpărare de reclame
online, și anume, furnizarea de programe
software nedescărcabile pentru a permite
cumpărătorilor și vânzătorilor de publicitate
online să cumpere și să vândă inventar
publicitar, platformă ca serviciu (paas) cu
platforme software de calculator pentru utilizare
la achiziționarea și diseminarea de publicitate,
furnizor de servicii de aplicații (asp) cu software
pentru utilizarea în cumpărarea, vânzarea,
proiectarea, gestionarea, urmărirea, evaluarea,
optimizarea, direcționarea, analizarea, livrarea
și raportarea publicității și marketingului online,
furnizor de servicii de aplicații (asp) cu software
pentru utilizare în proiectarea și gestionarea
campaniilor de publicitate și marketing online,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator și software pentru jocuri
video pentru utilizare cu computere, sisteme
de programe de jocuri video și rețele de
calculatoare, dezvoltare de hardware pentru
utilizare în legătură cu jocuri multimedia
electronice şi interactive, servicii de dezvoltare
de jocuri multimedia electronice si interactive,
furnizarea de site-uri online care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja conținut, informații, experiențe și
date din realitate virtuală, furnizare de facilități
informatice și software online care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja conținut, informații, experiențe și date
din realitate augmentată, furnizare de facilități
și software online de calculator care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja conținut, informații, experiențe și date
în realitate mixtă, servicii de proiectare, inginerie,
cercetare, dezvoltare și testare în domeniul
dezvoltării de software pentru aplicații mobile
legate de utilizarea și funcționalitatea hyperlinkurilor, consultanță tehnică în domeniul dezvoltării
de software pentru aplicații mobile legate
de utilizarea și funcționalitatea hyperlink-urilor,
furnizare de software care permite dezvoltarea,
evaluarea, testarea și întreținerea aplicațiilor
software mobile pentru dispozitive de calcul
portabile, furnizare de servicii de autentificare

a utilizatorilor folosind tehnologia de conectare
unică și software pentru tranzacții de comerț
electronic, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor de transfer electronic de fonduri,
card de credit și de debit și tranzacții cu
cecuri electronice folosind înregistrarea unică
și tehnologie software, furnizarea unei interfețe
de programare a aplicațiilor (api) pentru a
permite utilizatorilor să efectueze tranzacții
comerciale electronice prin internet, furnizare de
software pentru procesarea plăților electronice,
servicii de platformă ca serviciu (paas) care
includ software de calculator pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții comerciale
și de comerț electronic, furnizare de software
de interfață de programare a aplicațiilor (api)
pentru utilizarea în mesageria electronică și
transmiterea de sunet, video, imagini, text,
conținut și date, platformă ca serviciu (paas)
cu platforme software de calculator pentru
mesagerie electronică și transmisie de imagini
audio, video, fotografice, text, grafică și
date, furnizare de software pentru mesagerie
electronică, servicii de cartografiere, furnizare de
software pentru servicii de cartografiere, furnizor
de servicii de aplicații (asp) cu software pentru
servicii de cartografiere, furnizare de software
pentru partajarea și afișarea locației unui
utilizator, planificarea activităților cu alți utilizatori
și formularea de recomandări, furnizor de servicii
de aplicații (asp) care oferă software pentru a
permite sau facilita partajarea și afișarea locației
unui utilizator, planificarea activităților cu alți
utilizatori și formularea de recomandări, furnizare
de software pentru cartografierea socială și
a destinațiilor, furnizor de servicii de aplicații
(asp) care oferă software pentru a activa sau
facilita maparea socială și a destinației, furnizare
de software pentru efectuarea de rezervări,
furnizor de servicii de aplicații (asp) care oferă
software pentru a permite sau facilita efectuarea
de rezervări și rezervări, furnizare de software
pentru comanda și/sau achiziționarea de bunuri
și servicii, furnizor de servicii de aplicații
(asp) care oferă software pentru a permite
sau facilita comanda și/sau achiziționarea de
bunuri și servicii, furnizare de software care
știe locația pentru căutarea, determinarea
și partajarea locației bunurilor, serviciilor și
evenimentelor de interes, furnizor de servicii
de aplicații (asp) cu software care știe locația
pentru căutarea, determinarea și partajarea
locației bunurilor, serviciilor și evenimentelor de
interes, furnizare de software pentru crearea,
gestionarea și accesarea grupurilor private
create și administrate de utilizatori în cadrul
comunităților virtuale, furnizare de software
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pentru căutarea și identificarea punctelor
de interes locale și bazate pe locație,
evenimente, repere, oportunități de angajare,
divertisment, evenimente culturale, cumpărături
și oferte, furnizare de software pentru căutarea
și identificarea oportunităților de angajare,
furnizarea de software pentru identificarea
și permiterea utilizatorilor să contacteze
reprezentanții guvernamentali, furnizare de
software pentru furnizarea unei piețe virtuale,
furnizare de software pentru furnizarea de
informații meteorologice bazate pe locație,
furnizare de software pentru furnizarea, crearea
de legături sau transmiterea în flux de știri
sau informații despre evenimente curente,
furnizarea de software pentru facilitarea
interacțiunii și comunicării între oameni și
platforme ai (inteligență artificială), furnizor de
servicii de aplicații (asp) care oferă software
pentru a permite sau facilita interacțiunea și
comunicarea între oameni și platformele ai
(inteligență artificială), proiectare de efecte de
realitate augmentată și de realitate virtuală
pentru utilizare la modificarea fotografiilor,
imaginilor, videoclipurilor și conținutului audiovizual, furnizarea de site-uri online care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja conținut și date din realitate virtuală,
furnizare de facilități de computer și software
online care oferă utilizatorilor posibilitatea de
a încărca, modifica și partaja conținut și
date din realitate augmentată, furnizarea de
facilități și software online de calculator care
oferă utilizatorilor posibilitatea de a încărca,
modifica și partaja conținut și date de realitate
mixtă, furnizor de platforme de cumpărare de
anunțuri video online, și anume, furnizarea
de programe software nedescărcabile pentru
a permite cumpărătorilor și vânzătorilor de
publicitate video online să cumpere și să
vândă publicitate video, furnizor de servicii de
aplicații (asp) cu software pentru utilizarea în
cumpărarea, vânzarea, urmărirea, evaluarea,
optimizarea, direcționarea, analizarea, livrarea
și raportarea publicității și marketingului online,
furnizor de servicii de aplicații (asp) cu software
pentru utilizare în proiectarea și gestionarea
campaniilor de publicitate și marketing video
online, furnizarea de facilități informatice online
care oferă utilizatorilor capacitatea de a se
angaja în rețele sociale și de a-și gestiona
conținutul rețelelor sociale, furnizare de software
pentru crearea și gestionarea profilurilor de
rețele sociale și a conturilor de utilizator,
furnizare de software pentru modificarea
fotografiilor, imaginilor și conținutului audio,
video și audio-video cu filtre fotografice și efecte

de realitate augmentată (ar), și anume, grafice,
animații, text, desene, geotag-uri, etichete de
metadate, hyperlink-uri, furnizare de utilizare
temporară a software-ului care nu poate fi
descărcat pentru vizualizarea și interacțiunea cu
un flux de media electronice, și anume imagini,
conținut audio-vizual și video, streaming video
în direct, comentarii, reclame, știri și legături de
internet, furnizare de software pentru găsirea de
conținut și editori de conținut și pentru abonarea
la conținut, furnizare de software pentru
organizarea de imagini, video și conținut audiovizual folosind etichete de metadate, servicii
informatice, și anume, crearea unei comunități
virtuale pentru ca utilizatorii înregistrați să
partajeze, să vizualizeze, să se aboneze și să
interacționeze cu imagini, conținut audio-vizual
și video și date și informații aferente, furnizor de
servicii de aplicații (asp) care include software
pentru rețele sociale, gestionarea conținutului
rețelelor sociale, crearea unei comunități virtuale
și transmiterea de imagini, conținut audiovizual și video, fotografii, videoclipuri, date,
text, mesaje, reclame, comunicații publicitare
media și informație, furnizor de servicii de
aplicații (asp) cu software de interfață de
programare a aplicațiilor (api) care facilitează
servicii online pentru rețele sociale, dezvoltarea
de aplicații software, platforma ca serviciu
(paas) care include platforme software pentru
rețele sociale, gestionarea conținutului rețelelor
sociale, crearea unei comunități virtuale și
transmiterea de imagini, conținut audio-vizual
și video, fotografii, videoclipuri, date, text,
mesaje, reclame, publicitate media comunicații
și informații, închiriere de software care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, edita
și partaja imagini, videoclipuri și conținut
audio-vizual, servicii informatice, și anume,
organizarea de conținut și reclame online definite
de utilizator și crearea de fluxuri de rețele
sociale, furnizare de software pentru realizarea
de fotografii și înregistrarea conținutului audio,
audiovizual și video, furnizare de software pentru
încărcarea, descărcarea, arhivarea, permiterea
transmiterii și partajarea de imagini, conținut
audio-vizual și video și text și date asociate,
furnizare de software pentru streaming de
conținut multimedia de divertisment, furnizare
de software pentru crearea și menținerea unei
prezențe online pentru persoane fizice, grupuri,
companii și mărci, furnizare de software pentru
agenții de publicitate pentru a comunica și
interacționa cu comunitățile online, furnizare de
software de asistent personal care nu poate
fi descărcat, furnizare de software de asistent
social care nu poate fi descărcat, furnizare de
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facilități online care includ utilizarea temporară a
software-ului care nu poate fi descărcat pentru
trimiterea și primirea de mesaje electronice,
mesaje instantanee, alerte și mementouri pentru mesaje electronice, fotografii,
imagini, grafice, date, audio, videoclipuri și
conținut audiovizual prin internet și rețele
de comunicații, furnizare de software de
comerț electronic care nu poate fi descărcat
pentru a permite utilizatorilor să efectueze
tranzacții comerciale electronice prin internet,
furnizarea de utilizare temporară a softwareului de calculator care nu poate fi descărcat
pentru accesarea, colectarea, afișarea, editarea,
legarea, modificarea, organizarea, etichetarea,
transmiterea în flux, partajarea, stocarea,
transmiterea și furnizarea în alt mod de
suporturi electronice, fotografii, imagini, grafice,
audio, videoclipuri, conținut audiovizual, date și
informații prin internet și rețele de comunicații,
furnizare de utilizare temporară a softwareului de calculator care nu poate fi descărcat
pentru utilizarea în facilitarea apelurilor vocale
prin protocol internet (voip), apeluri telefonice,
apeluri video, mesaje text, mesaje electronice,
mesaje instantanee și servicii de rețele sociale
online, servicii de furnizor de servicii de aplicații
(asp) care includ software pentru a activa
sau facilita apeluri vocale prin protocol internet
(voip), apeluri telefonice, apeluri video, mesaje
text, mesaje electronice, mesaje instantanee
și servicii de rețele sociale online, servicii
informatice, și anume, furnizare de informații
în domeniul tehnologiei și dezvoltării de
software prin internet și rețele de comunicații,
furnizare de software pentru realizarea și
editarea de fotografii și înregistrarea și editarea
videoclipurilor, furnizor de servicii de aplicații
(asp) care oferă software pentru a permite
sau facilita realizarea și editarea de fotografii
și înregistrarea și editarea videoclipurilor,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
pentru jocuri de calculator, proiectare și
dezvoltare de hardware și software de realitate
virtuală, proiectare și dezvoltare de hardware
și software de realitate mixtă, proiectare și
dezvoltare de hardware și software pentru
jocuri video, furnizare de utilizare temporară
a aplicațiilor software nedescărcabile pentru
rețele sociale, crearea unei comunități virtuale
și transmiterea de conținut și date de realitate
virtuală, servicii informatice sub formă de
furnizare de pagini online personalizate cu
informații definite sau specificate de utilizator,
profiluri personale, realitate virtuală și conținut
și date de realitate augmentată, servicii de
programare pentru calculatoare pentru crearea

de videoclipuri și jocuri în realitate virtuală,
proiectare și dezvoltare de hardware și
software de realitate augmentată, dezvoltare
de software, dezvoltare de software multimedia
interactiv, întreținere și reparare de software
de calculator, furnizare de utilizare temporară
a software-ului de calculator care nu poate
fi descărcat pentru transmiterea, partajarea,
primirea, descărcarea, afișarea, interacțiunea cu
și transferul de conținut, text, lucrări vizuale,
lucrări audio, opere audiovizuale, opere literare,
date, fișiere, documente și opere electronice,
servicii informatice, şi anume, furnizare de
informaţii în domeniul tehnologiei şi dezvoltării
de software prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, servicii de asistență tehnică, și
anume, depanare sub formă de diagnosticare a
problemelor hardware și software de calculator,
servicii informatice, și anume, servicii de
furnizori de găzduire în cloud, furnizare de
utilizare temporară a software-ului de cloud
computing online nedescărcabil pentru utilizarea
în stocarea electronică a datelor, furnizare de
utilizare temporară a software-ului de cloud
computing online care nu poate fi descărcat
pentru aplicații și medii virtuale, de realitate
augmentată, servicii de partajare de fișiere, și
anume, furnizarea de facilități online pentru
terți, cu tehnologie care permite utilizatorilor
să încarce și să descarce fișiere electronice,
servicii informatice, şi anume, găzduire de
facilităţi electronice pentru terţi pentru discuţii
interactive prin reţele de comunicaţii, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
furnizor de servicii de aplicații, și anume,
furnizarea, găzduirea, gestionarea, dezvoltarea
și întreținerea de aplicații, software, siteuri web și baze de date în domeniile
comunicațiilor fără fir, accesului la informații
mobile și gestionării datelor de la distanță
pentru livrarea fără fir de conținut către
computere portabile, laptopuri și dispozitive
electronice mobile, furnizor de servicii de aplicații
(asp), furnizarea de facilități online care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja imagini audio, video, fotografice,
text, grafică și date, furnizare de utilizare
temporară a software-ului și aplicațiilor online
nedescărcabile pentru mesagerie instantanee,
protocol voce prin internet (voip), conferințe
video și conferințe audio, servicii informatice, și
anume, crearea unei comunități online pentru
ca utilizatorii înregistrați să se angajeze în
rețele sociale, servicii de criptare a datelor,
furnizarea de software și aplicații pentru
managementul relațiilor cu clienții (crm), furnizor
de servicii de aplicații (asp) care oferă software
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pentru managementul relațiilor cu clienții (crm),
furnizarea de servicii de platformă software
online care oferă utilizatorilor posibilitatea de
a posta evaluări, recenzii, recomandări și
recomandări referitoare la afaceri, restaurante,
furnizori de servicii, evenimente, servicii publice
și agenții guvernamentale, servicii informatice,
în special, furnizor de servicii de aplicații cu
software de interfață de programare a aplicațiilor
(api) pentru gestionarea relațiilor cu clienții
(crm), găzduire de conținut digital (realitate
virtuală și realitate augmentată) pe internet,
servicii informatice, și anume, furnizarea de
gestionare la distanță a dispozitivelor prin rețele
de calculatoare, rețele fără fir sau internet,
furnizarea de software pentru facilitarea și
organizarea finanțării și distribuției de strângeri
de fonduri și donații, furnizare de software
pentru servicii online de strângere de fonduri
caritabile și servicii de donații financiare,
conversia datelor sau documentelor din suport
fizic în suport electronic, sistem de operare ca
serviciu, stocare electronică a datelor, stocarea
electronică a fotografiilor, actualizare de software
de calculator, servicii de găzduire interactivă care
permit utilizatorilor să publice și să partajeze
propriul conținut și imagini online, găzduire
de facilităţi web on-line pentru terţi, găzduire
de facilităţi web online pentru terţi pentru
partajarea de conţinut online, găzduirea unui
site web care oferă utilizatorilor posibilitatea
de a încărca fotografii, servicii informatice,
și anume, găzduirea unui site web interactiv
cu tehnologie care permite utilizatorilor să-și
gestioneze fotografiile online și conturile de
rețele sociale, furnizare de software online
pentru modificarea aspectului și pentru a permite
transmiterea de fotografii, servicii de partajare
de fișiere, și anume, găzduirea unui site
web cu tehnologie care permite utilizatorilor
să încarce și să descarce fișiere electronice,
găzduire de facilități web on-line pentru terți
pentru gestionarea și partajarea conținutului
on-line, furnizare de informații tehnice din
indici și baze de date cu informații care
pot fi căutate, furnizare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, stocare de date online, furnizare de
motoare de căutare pentru obţinerea de date
prin internet şi reţele de comunicaţii, furnizare
de motoare de căutare pe internet, furnizare de
motoare de căutare pentru obţinerea de date
prin reţele de comunicaţii, servicii informatice,
și anume, crearea de comunități virtuale
pentru ca utilizatorii înregistrați să participe la
discuții și să se angajeze în rețele sociale,
de afaceri și comunitare, servicii de rețele

de calculatoare, furnizare de facilități online
interactive care includ tehnologie care permite
utilizatorilor să gestioneze imagini, fotografii,
texte, grafice, conținut audio-vizual, video, date
și conturi personale de rețele sociale, furnizor
de servicii de aplicații (asp) care oferă software
pentru a activa sau facilita apeluri voce prin
protocol internet (voip), apeluri telefonice, apeluri
video, mesaje text, mesaje electronice, mesaje
instantanee și servicii de rețele sociale online,
furnizor de servicii de aplicații (asp), și anume,
furnizarea, găzduirea, gestionarea, dezvoltarea
și întreținerea de aplicații, software, site-uri web
și baze de date în domeniile comunicațiilor
fără fir, accesului la informații mobile și
gestionării datelor de la distanță pentru livrarea
fără fir de conținut către dispozitive portabile
calculatoare, laptop-uri și dispozitive electronice
mobile, servicii informatice, și anume, găzduire
de facilități electronice sub formă de siteuri web de internet, aplicații mobile și alte
platforme de comunicații similare pentru terți
pentru organizarea și desfășurarea de întâlniri,
evenimente și discuții interactive prin rețele de
comunicații, servicii de partajare a fotografiilor
peer-to-facilități, și anume, furnizarea de facilități
online care oferă tehnologie care le permite
utilizatorilor să editeze, să încarce, să descarce,
să acceseze, să vizualizeze, să posteze, să
afișeze, să eticheteze, să blog, să transmită în
flux, să link, să adnote, să indice sentimentul, să
comenteze, încorporați, transmiteți sau partajați
imagini, fotografii, text, grafică, conținut audiovizual, video și date, furnizare de facilități online
cu tehnologie care le permite utilizatorilor să
creeze profiluri personale cu informații despre
rețelele sociale și să transfere și să partajeze
astfel de informații între mai multe facilități
online, furnizarea unui serviciu de rețea de
calculatoare online care permite utilizatorilor să
transfere date personale de identitate și să
partajeze date personale de identitate cu și
între mai multe site-uri web, găzduirea unui
site web cu tehnologie care permite utilizatorilor
online să creeze profiluri personale cu informații
despre rețelele sociale și să transfere și să
partajeze astfel de informații între mai multe
site-uri web, furnizare de software sub forma
unei aplicaţii mobile, furnizare de software
pentru sondaje de opinie, furnizare de informații
tehnice din indici de căutare și baze de
date de informații, inclusiv text, documente
electronice, baze de date, grafice și informații
audio-vizuale, în rețele de computere și de
comunicații, furnizare de software care permite
utilizatorilor să posteze întrebări cu opțiuni de
răspuns, furnizare de software care permite
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utilizatorilor să se alăture discuțiilor și să posteze
comentarii despre sondaje de opinie, întrebări și
răspunsuri, furnizarea de software care permite
utilizatorilor să ofere complimente și feedback
pozitiv, servicii informatice, şi anume, găzduire
de facilităţi online pentru terţi pentru discuţii
interactive prin reţele de comunicaţii, furnizare
de utilizare temporară a aplicaţiilor software
nedescărcabile pentru reţele sociale, crearea
unei comunităţi virtuale şi transmiterea de
imagini audio, video, fotografice, text, grafică
şi date, servicii informatice sub formă de
pagini web personalizate care conţin informaţii
definite sau specificate de utilizator, profiluri
personale, audio, video, imagini fotografice, text,
grafică şi date, servicii informatice sub formă
de conturi electronice personalizate care conțin
informații definite de utilizator sau specificate
de utilizator, profiluri personale, sunet, video,
imagini fotografice, text, grafică şi date, software
pentru mesagerie electronică, furnizare de
facilități online care includ software pentru
trimiterea și primirea de mesaje electronice,
mesaje instantanee, alerte și mementouri pentru
mesaje electronice, fotografii, imagini, grafice,
date, audio, videoclipuri și conținut audio-vizual
prin internet și rețele de comunicații, furnizare
de servicii de autentificare a utilizatorilor în
tranzacții de comerț electronic, furnizare de
autentificare a utilizatorilor pentru transferuri
electronice de fonduri, card de credit și de debit
și tranzacții cu cecuri electronice printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizare de servicii de
suport tehnic privind utilizarea echipamentelor
de comunicatii, servicii de informare, consiliere si
consultanta referitoare la toate cele menționate
anterior.

(111)185133
17/02/2022
MARABOO PET S.R.L., STR.
RĂZOARE NR. 3, ET. 3, AP. 10,
JUDEȚ CLUJ, SAT FLOREȘTI,
407280, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01207

(740)

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

(540)

───────

Le Mărie healthy Produs
100% Vegan Budincă de chia
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
08.07.15; 05.09.26; 25.01.18; 26.02.07
(591) Culori revendicate: roșu (HEX #e1262d,
HEX #a60606, #ce1a25), crem (HEX
#fdccab, HEX #f6e7c6), alb (HEX
#ffffff), negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Budincă de chia.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
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afacerii, servicii de comerț online și offline cu
budincă de chia.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01219

(111)185038

17/02/2022
PUMA FOUNDATION, AQUILINO
DE LA GUARDIA STREET, NO
8 IGRA BUILDING, P.O. BOX
0823-02435, PANAMA, PANAMA

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

(540)

ȚIRIAC HOLDINGS

vânzarea de automobile, servicii de informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de telemarketing,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
import și export, servicii de achiziții, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
asigurări, pentru a permite clienților să compare
și să cumpere comod aceste servicii.
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii de evaluare,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
imobiliare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, asigurări, colectarea de fonduri și
sponsorizare, servicii de garanție, subscriere
de asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri
de asigurare, colectarea chiriilor, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închiriere de
bancomate și de mașini de numărat bancnote,
servicii de finanțare, servicii de împrumut, de
credit și leasing financiar, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii de
investiții, servicii de recuperare a datoriilor și de
factoring, servicii de tranzacționare de mărfuri
și titluri de valoare, servicii de tranzacții și
transferuri financiare, servicii de plată.
───────

(531)

Clasificare Viena: 24.07.13; 24.07.21;
24.13.02; 01.01.02; 03.01.01; 26.04.06;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01
(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii de
relații cu publicul, vânzare prin licitație publică,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de agenții de import-export,
furnizare de informații prin internet privind
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01224
(111)185039
17/02/2022
CHROMOSOME DYNAMICS SA,
BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061103, ROMANIA

(111)184984
17/02/2022
IONUȚ-ADRIAN DRĂGAN, CAR.
DOROBANȚI NR. 2, BL. I13, ET.
2, AP.11, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
SORIN-CONSTANTIN JINGA, ALE.
JUPITER NR. 7, BL. 12, SC. B,
ET.9, AP. 81, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01225

(740)

DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA , STR.
ION CREANGĂ NR. 106, BL.C1, ET.4,
AP.3, CAM 2, JUD. IAȘI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

WATCH DOG
(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 26.01.01;
26.01.24; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#32CD32, HEX #00FF00)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură.
───────

SIRO Specialiști în izolații
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.13; 26.01.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Materiale şi articole izolante şi opritoare,
poliester, peliculă de poliuteran, alta decât cea
pentru ambalare, răşini naturale semiprelucrate,
răşini acrilice (produse semifinite), răşini de
poliester nesaturat expandat (semiprelucrate),
răşini
de
poliester
sintetic
nesaturate
(semifabricate), izolaţii ignifuge, izolaţii pentru
construcţii, izolaţii acustice pentru clădiri, izolaţii
termice din elastomer flexibile, izolaţii cu funcţii
de etanşare pentru protecţie fonică, izolaţii cu
funcţii de etanşare pentru protecţie termică,
izolaţii din cauciuc pentru îmbinări.
35. Publicitate, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
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şi vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de agenţie de importexport, facturare, marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, promovarea vânzarilor pentru
terţi, inchirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.
37. Construcţii şi demolări de clădiri, reparaţii
şi întreţinere de clădiri, amenajarea spaţiilor
pentru magazine, izolarea acoperişului, izolarea
instalaţiilor de conducte, izolarea conductelor,
izolarea clădirilor existente, izolarea pereţilor
exteriori, înlocuirea ferestrelor. servicii de izolare
împotriva umidități, izolarea termică a clădirilor,
montarea izolației termice la clădiri, instalare de
materiale izolatoare, instalare
de sisteme de izolare pentru clădiri, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și a
acoperișurilor, repararea și izolarea îmbinărilor
ferestrelor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții).
40. Servicii de fabricare personalizată şi montaj,
servicii privind amestecarea de vopsele.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185040
17/02/2022
DENT-ALL IQ S.R.L., CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 300, BL. S20,
SC. 2, AP. 34, PARTER, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2022 01239

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040171,
ROMANIA

(540)

clinica dr. Micu
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
02.09.10; 26.01.03; 26.02.07
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale de igienă orală, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii
oferite de clinici dentare, servicii de stomatologie,
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01240

(111)185041

17/02/2022
SECOM HEALTHCARE S.R.L.,
STR. GARA HERĂSTRĂU NR. 2,
CLĂDIREA 1, ETAJ 8, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SECOM
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.16; 03.07.24
(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz,
galben, negru, roz, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
odorizante de casă, bețișoare de tămâie,
bețișoare parfumate, difuzoare cu fitil pentru
parfumarea camerei, extracte de flori,
lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei, parfumuri de camera sub formă
de spray, perne umplute cu substanțe
parfumate, pietre parfumate din ceramică,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru împrospătarea covoarelor și mochetelor,
săculețe parfumate, rezerve pentru dozatoare
electrice de parfum de cameră, spray parfumat
pentru casă, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
sprayuri odorizante pentru cameră, preparate
pentru spălare, aditivi pentru spălarea rufelor,
agenți de clătire pentru rufe, agenți de clătire
pentru utilizare la spălarea hainelor, agenți
de avivare pentru materiale textile, agenți de
conservare la spălare, balsamuri pentru rufe,
bile de spălat rufe care conțin detergent de

rufe, detergenți comerciali de rufe, detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer,
detergenți ecologici de rufe, emolienți pentru
țesături, înălbitor pentru rufe, săpunuri de rufe,
săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săruri pentru înălbire, uleiuri esențiale utilizate
ca parfum în spălătorii, șervețele antistatice
pentru uscător, săpun lichid pentru rufe, săpun
detergent, sprayuri antistatice pentru rufe,
produse pentru spălat rufele care atrag culorile,
produse pentru a da luciu rufelor, preparate
de condiționare pentru țesături, produse pentru
toaletă, articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru igiena orală, adeziv pe
bază de alcool (dizolvantul sau "spirtul") și
rășină (adezivul sau "guma", cleiul) de uz
cosmetic, adeziv pentru extensii de păr, ambră
(parfumerie), apă de colonie, apă de lavandă,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
articole de parfumerie pe bază de cedru,
creme aromoterapeutice, creme parfumate,
deodorante de corp (parfumerie), extracte de flori
(parfumerie), extracte de parfum, creme pe bază
de uleiuri esențiale pentru aromaterapie, loțiuni
bay rum (cel mai des utilizate ca aftershave
sau apă de colonie, dar și ca deodorante, deasemenea utilizate ca ingrediente în fabricarea
săpunului de bărbierit), șervețele parfumate,
substanțe parfumate din geraniol, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), ulei de lavandă de
uz cosmetic, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie cu vanilie,
produse de parfumerie sintetice, pulverizatoare
pentru corp, sfere parfumate (substanțe
aromatice), sprayuri parfumate pentru corp,
parfumuri naturale, parfumuri lichide, parfumuri
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
solide, produse de parfumerie, parfumuri de
uz industrial, parfumuri de uz personal, mosc
(parfumerie), mosc (natural), mentă pentru
parfumerie, loțiuni și creme de corp parfumate,
loțiuni pentru aromoterapie, uleiuri naturale
pentru parfumuri, ulei de trandafiri de uz
cosmetic, deodorante și antiperspirante, farduri,
preparate pentru baie, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare
și bărbierit, săpunuri și geluri, apă micelară,
basma (vopsea cosmetică), baze de machiaj
pentru buze (se folosesc înainte de aplicarea
rujului sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea
sau ștergerea timpurie a acestora), bumbac
sub formă de tampoane de uz cosmetic, bureți
impregnați cu produse de toaletă, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, coloranți cosmetici,
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cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, creme
cosmetice pentru fata si corp, creme de protecție
solară pentru bebeluși, creme fluide (cosmetice),
creme pentru recuperare de uz cosmetic, creme
pentru spălare, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), dischete de bumbac pentru scopuri
cosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate fitocosmetice,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate cosmetice pentru inhibarea creșterii
părului, preparate cosmetice pentru fermitatea
sânilor, preparate cosmetice pentru baie și
pentru duș, preparate cosmetice de exfoliere
pentru față, preparate colorante de uz cosmetic,
piatră ponce artificială, particule pentru gomaj,
măști pentru față și corp, măști cosmetice de
curățare pentru față, măști de unică folosință
încălzite cu vapori, nu de uz medical, lapte de
înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare, geluri
pentru corp și față (cosmetice), gel exfoliant,
gel de levănțică, geluri de corp, gel de
baie și de duș, extracte din plante de uz
cosmetic, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, produse pentru curățenie și igienă
personală, produse pentru spălarea mâinilor,
produse pentru curățarea mâinilor, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu agenți
de curățare, produse de vaporizare pentru
corp, produse nemedicamentoase destinate
utilizării la spălarea cavităților corporale, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse cosmetice sub formă de creme, produse
de spălare a părului și corpului, procolagen de
uz cosmetic, preparate pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse cosmetice pentru piele,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
duș, preparate pentru spălat, de uz personal,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic,
șervețele pentru față, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru
igiena intimă feminină, șervețele impregnate
cu preparate pentru demachiere, șervețele
cosmetice umezite în prealabil, șervețele de
unică folosință, impregnate cu substanțe de
curățare, pentru față, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru față și corp,
uleiuri de față, uleiuri de masaj pentru față,
uleiuri pentru corp și pentru față, uleiuri de
duș nemedicamentoase, spume de curățare
a pielii, spume de curățare pentru corp,

spume pentru duș, spumă de baie și de duș,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), spray
pentru fixarea machiajului, ser antiîmbătrânire
de uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, concentrat de baie
(nemedicinal), creme de baie (nemedicinale),
preparate cosmetice pentru baie, ierburi pentru
baie, lapte de baie, lichide spumante pentru
baie, geluri de baie, geluri spumante pentru
baie, loțiuni de baie (nemedicinale), preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
produse de baie, nemedicamentoase, produse
pentru baie de uz cosmetic, pudră pentru
baie (nemedicinală), spumant de baie, spumă
de baie, săpun de baie, săruri de baie
(nemedicinale), săruri de baie parfumate, săruri
pentru baie nemedicinale, săruri pentru baie,
altele decât cele pentru uz medical, ulei de
baie, spumante de baie (nemedicinale), uleiuri
aromatice pentru baie, uleiuri de baie care nu
sunt medicinale, uleiuri de baie de uz cosmetic,
spumant de baie pentru bebeluși, balsam
de păr, balsamuri de păr, balsamuri pentru
hidratarea părului, balsamuri sub formă de spray
pentru pielea capului, creme de păr, creme
pentru îngrijirea părului, măști pentru îngrijirea
părului, vopsele pentru păr, măști pentru păr,
loțiuni tonice pentru păr, loțiuni pentru îngrijirea
părului, loțiuni cosmetice de păr, produse de
nuanțarea părului, produse cosmetice pentru
păr, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru nuanțarea părului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate de
înfrumusețare pentru păr, preparate cosmetice
pentru păr și pielea capului, șampoane
emoliente, șampoane nemedicinale, șampoane
pentru părul uman, șampoane uscate, șampon
pentru bebeluși, șampoane de uz personal,
șampoane de păr nemedicinale, șampoane
antimătreață, nu de uz medical, șampoane antimătreață, rimel pentru păr, șampoane, produse
pentru hidratarea părului, produse lichide pentru
păr, uleiuri pentru pieptănat, șampon solid,
șampon spumă pentru bebeluși, uleiuri de
baie pentru îngrijirea părului, tratamente pentru
păr, tratamente de desecare a părului de uz
cosmetic, tratamente de menținere a părului de
uz cosmetic, spume pentru aranjarea părului,
spumă (produs de toaletă) folosită în scopul
aranjării părului, ser pentru îngrijirea părului,
ser pentru coafat, ape de gură, nu pentru
uz medical, apă de gura, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de albire
a dinților (cosmetice), benzi de albire a dinților,
creme pentru albirea dinților, geluri pentru
albirea dinților, loțiuni pentru curățarea dinților,
paste de dinți, pastă de dinți nemedicinală,
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paste pentru albirea dinților, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, apă florală, aromatizanți
(uleiuri esențiale), arome alimentare preparate
din uleiuri esențiale, arome pentru băuturi
(uleiuri esențiale), arome pentru prăjituri (uleiuri
esențiale), ulei de iasomie, ulei de lavandă,
preparate pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz personal, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri aromatice, ulei de cocos de
uz cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei
de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei de arbore de ceai, uleiuri parfumate,
uleiuri pentru parfumuri și esențe, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), uleiuri parfumate
care eliberează arome sub acțiunea căldurii,
uleiuri nemedicinale, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri eterice,
cosmetice, măști cosmetice, produse cosmetice,
farduri cosmetice, cosmetice nemedicinale,
spume (cosmetice), cosmetice decorative,
cosmetice colorate, creme cosmetice, săpunuri
cosmetice, cosmetice și preparate cosmetice,
uleiuri minerale (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, hidratante (produse cosmetice),
preparate autobronzante (cosmetice), cosmetice
pentru bronzare, produse cosmetice pentru
animale, bază pentru unghii (cosmetice),
farduri cosmetice pentru pleoape, farduri
cosmetice pentru ochi, preparate emoliente
(cosmetice), produse cosmetice organice,
produse cosmetice naturale, ștampile cosmetice
umplute, cosmetice pentru copii, trusă pentru
cosmetice, loțiuni tonice (cosmetice), cosmetice
pentru buze, cosmetice pentru unghii, eyeliner (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
loțiuni autobronzante (cosmetice), loțiuni solare
(cosmetice), creme autobronzante (cosmetice),
creme tonifiante (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru bronzat, geluri hidratante
(produse cosmetice), intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
pudre compacte (produse cosmetice), henna
pentru
scopuri
cosmetice,
creme
de
noapte (cosmetice), produse pentru bronzare
(cosmetice), produse cosmetice pentru gene,
rezerve pentru pudriere (cosmetice), pudre
cosmetice pentru față, produse cosmetice pentru
sprâncene, concentrate hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice pentru slăbire,
măști de piele (cosmetice), creme de protecție

solară (cosmetice), preparate pentru protecția
solară (cosmetice), produse de protecție solară
(cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse pentru curățarea feței
(cosmetice), măști cosmetice cu nămol, uleiuri
cosmetice pentru epidermă, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, creme cosmetice de mâini, primer pentru
unghii (cosmetice), loțiuni cosmetice pentru față,
preparate cosmetice pentru intarire, creioane
cosmetice pentru obraji, produse cosmetice
pentru duș, cosmetice care conțin cheratină,
cosmetice care conțin panthenol, creme
cosmetice pentru duș, loțiuni cosmetice pentru
bronzare, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
ruj cu protecție solară (cosmetice), produse
cosmetice pentru descurcarea părului, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
produse cosmetice pentru uz personal, creme
pentru față (produse cosmetice), uleiuri de
protecție solară (cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), loțiuni tonice pentru
față (cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), vopsele de corp (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru spălarea
feței, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse de curățare pentru perii cosmetice,
produse hidratante pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice colorate pentru
copii, creme cosmetice pentru piele uscată,
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
pudră solidă pentru pudriere (cosmetice), luciu
pentru buze (produse cosmetice), rezerve de
cosmetice pentru dozatoare, cosmetice care
conțin acid hialuronic, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, uleiuri după expunerea la
soare (cosmetice), produse cosmetice sub
formă de lapte, loțiuni hidratante pentru piele
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(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de uleiuri, șervețele umede impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse cosmetice sub
formă de geluri, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
preparate pentru curățare impregnate pe discuri
cosmetice, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), creme (cosmetice) de
corp pentru fermitate, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, tampoane
de curățare impregnate cu produse cosmetice,
uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, produse cosmetice pentru baie
(nu cele medicale), produse de curățare a pielii
(produse cosmetice), balsamuri de buze cu
procție solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru protejarea pielii împotriva arsurilor
provocate de soare, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele solare,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, geluri pentru
folosire după expunerea la soare (produse
cosmetice), produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, aditivi nutriționali pentru
hrana animalelor, de uz medical, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, preparate
albuminoase de uz medical, alimente pe bază
de albumină de uz medical, alge roșii marine
de uz medical, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente omogenizate adaptate pentru
uz medical, alimente pentru diabetici (produse

speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, substanțe dietetice de
uz medical, diastaze de uz medical, alimente
pentru copii mici, ceaiuri de slăbit de uz medical,
ceai medicinal, ceai artificial (de uz medicinal),
carne uscată prin înghețare adaptată pentru
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite cu
vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu
lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de uz
medical, poțiuni medicinale, polen de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
polen de albine de uz nutraceutic, plasturi cu
suplimente de vitamine, pilule pentru slăbit,
picături de ulei din ficat de cod, picături cu
vitamine, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, nectar de fructe pentru diabetici, adaptat
pentru uz medical, mentă de uz farmaceutic,
lăptișor de matcă de uz medical, lactoză
pentru scopuri farmaceutice, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, preparate cu vitamina
b, preparate cu vitamina c, preparate cu
vitamina d, preparate de uz medical pentru
inhibarea apetitului, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
pentru copii, preparate dietetice și alimentare,
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preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru stimularea apetitului, preparate
pentru suprimarea apetitului, produse de
panificație pentru diabetici, produse derivate din
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical, produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, produse dietetice
pentru invalizi, produse neutraceutice de uz
uman, scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
săruri de ape minerale, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe

bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine, ulei din ficat de cod, ulei
de pește pentru scopuri medicale.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament chirurgical și de tratare
a rănilor, echipament pentru diagnosticare,
examinare
și
monitorizare,
echipament
stomatologic, măști și echipament pentru
respirație artificială, materiale și produse
pentru sutură și închiderea rănilor, ace
pentru suturi, aparate pentru utilizare în
puncția venoasă, capsatoare (acționate manual)
pentru uz chirurgical, capsatoare (electrice)
utilizate în chirurgie, capsatoare chirurgicale,
capsatoare chirurgicale pentru piele, capsatoare
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pentru uz chirurgical, capsatoare pentru uz
medical, catgut, catgut pentru uz chirurgical,
copci chirurgicale, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, instrumente de sutură
hemostatice, instrumente pentru sutură,
materiale de sutură de uz medical, prese pentru
capse de uz chirurgical, adaptoare cervicale,
adaptoare neurochirurgicale, activatoare a
presiunii expiratorii pozitive sub formă de piese
de ventilatoare medicale pentru menținerea
presiunii, aparate pentru anestezie, angioscoape
cardiovasculare, anse de polipectomie, aparate
cardiovasculare, aparate cu cateter de uz
gastroenterologic, aparate cu infraroșii de
uz chirurgical, aparate cu unde șoc pentru
uz medical, aparate de analgezie epidurală
pentru uz chirurgical, aparate de perfuzie
cardiopulmonară, aparate de respirat de uz
medical, aparate folosite în cistomerie, aparate
medicale folosite în chirurgia cardiacă, aparate
medicale pentru cateterismul uretral, aparate
optice pentru endoscopia medicală, aparate
pentru analgezie epidurală pentru uz medical,
aparate pentru aspirarea sângelui pierdut în
timpul intervențiilor chirurgicale, cabluri de
ghidaj pentru uz medical, bureți chirurgicali,
bisturie medicale și chirurgicale pentru tăierea
țesuturilor și organelor umane sau animale,
bisturie cu laser de uz medical, benzi
adezive pentru utilizare cu pungi de ostomie,
bandaje compresive, baloane pentru utilizare
în artroscopie, baloane de contrapulsație
intraaortică, atele (chirurgie), aspiratoare cu
ultrasunete pentru spălarea părților de țesut
moale, articole de protecție pentru cornee,
aparate și instrumente chirurgicale, aparate
pentru ventilarea pacienților, aparate pentru
utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale de uz medical,
aparatură medicală pentru urologie, aplicatoare
de clipsuri pentru ligaturi, de uz medical,
aparate pentru microdermoabraziune, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru chirurgia neinvazivă, aparate pentru
fulgurația cardiacă, catetere medicale și
chirurgicale, catetere pentru utilizare în
embolectomie, catetere pentru dilatare, catetere
pentru angioplastie, cârlige sub formă de
dispozitive pentru fixarea fracturilor, dispozitive
de electrocauterizare, compresoare de uz
medical (pentru tratament), compresoare de
aer electrice, de uz chirurgical, compresoare
(chirurgie), comprese termoelectrie pentru uz
medical, comprese termoelectrice (chirurgie),
electrocautere de uz chirurgical, echipamente
electromedicale,
echipament
endoscopic,

echipamente endoscopice de uz medical,
echipamente laparoscopice de uz medical,
ecrane de protecție pentru față, de uz
chirurgical, echipamente electroterapeutice
pentru tratamente de tonifiere, drenaje toracice,
dispozitive medicale pentru plasarea și
securizarea cateterelor, dispozitive medicale
de tăiere, dispozitive de stimulare cardiacă,
dispozitive de tracțiune pentru picioare,
de uz medical, dispozitive de oxigenare
pentru uz medical, dispozitive de respirație
artificială pentru nou-născuți, endoscoape,
endoproteze pentru articulații, endoscoape de
uz chirurgical, instrumente de tăiere cu laser
pentru uz medical, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente de tăiat de uz
chirurgical, instrumente de tăiat de uz medical,
instrumente chirurgicale, instrumentar pentru
ginecologie, instrumente chirurgicale folosite
în chirurgia coloanei vertebrale, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia ortopedică,
instrumentar de tăiere pentru uz chirurgical,
freze chirurgicale, irigatoare de uz medical,
intubatoare pentru implantarea filtrelor de venă
cavă, insuflatoare de gaze medicale, insuflatoare
de co2 pentru terapie endoscopică, insuflatoare
de co2 pentru terapie urologică, instrumente
pentru îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea
oaselor în timpul operației, instrumente
pentru incizii, de uz chirurgical, instrumente
medicale electronice, instrumente medicale
pentru tăierea țesuturilor, instrumente destinate
utilizării în chirurgia gastrointestinală, măști
respiratorii de uz medical, măști de anestezie,
mașini electrice de operare pentru oase,
lămpi chirurgicale, lasere chirurgicale, lame
chirurgicale, retractoare chirurgicale, pompe
de sânge, pompe de uz chirurgical, pompe
de uz medical, plase chirurgicale, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, cărucioare pentru asistente medicale
adaptate pentru a conține medicamente
pentru a fi administrate pacienților, câmpuri
pentru anestezie, câmpuri ortopedice adaptate
pentru operațiile ortopedice, câmpuri operatorii
sterile, chirurgicale, câmpuri adezive pentru
uz chirurgical, chingi special adaptate pentru
transportul persoanelor cu handicap, chingi
de imobilizare, cearșafuri pentru săli de
operație, cearșafuri de examinare chirurgicală,
cearșafuri cauciucate pentru incontinență,
cearșafuri (câmpuri) de uz medical, cearceafuri
chirurgicale, cearceafuri absorbante pentru
incontinență, brancarde pentru transportul
pacienților, brancarde rulante, brancarde pentru
bolnavi, brancarde mobile pentru spitale, bare
trapez pentru ridicarea pacienților, așternuturi
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sterilizate utilizate pentru pacienți în timpul
operațiilor, așternuturi pentru examinarea
medicală, arcuri de anestezie, aparate pentru
întoarcerea pacienților (de pe o parte pe
alta), aleze pentru copii mici, aleze pentru
bebeluși, aleze, mese pentru instrumente
medicale, mese pentru examinarea pacienților,
mese pentru examinare medicală, mese pentru
disecție, mese medicale pentru examinare
sau tratamente, mese fabricate special pentru
consultații medicale, mese de tratament (de uz
medical), mese de operație, mese de obstetrică,
mese de examinare pentru spitale, lifturi pentru
persoane cu mobilitate redusă, fotolii fabricate
special pentru uz medical, fotolii de examinare
special concepute pentru uz medical, fotolii
de examinare special concepute pentru uz
dentar, elevatoare adaptate pentru a-i ajuta pe
invalizi să intre în cadă, elevatoare adaptate
pentru a-i ajuta pe invalizi să iasă din cadă,
ecrane de protecție pentru protejare pe durata
expunerii la raze x (pentru uz medical), dulapuri
pentru instrumente medicale, dispozitive pentru
ridicarea persoanelor cu mobilitate redusă,
dispozitive pentru poziționarea pacientului,
dispozitive de reținere pentru siguranța
pacienților, dispozitive capitonate pentru uz
medical, cuverturi electrice pentru uz medical,
curele pentru troliile de ridicare a pacienților,
curele de strângere pentru imobilizarea
pacienților pe targă, pături terapeutice cu
puncte de presiune, pături medicale pentru
încălzirea pacienților, pături medicale pentru
răcorirea pacienților, pături electrice (paturi)
de uz medical, pături de uz medical, perne
căptușite de uz medical, perne cervicale pentru
uz medical, perne anatomice pentru paturile
pacienților (adaptate scopurilor medicale), paturi
termice pentru tratament medical, paturi special
realizate pentru pacienți cu arsuri, paturi special
concepute pentru acordarea de îngrijiri medicale,
paturi portative sub formă de brancardă, pentru
pacienți, paturi hidrostatice de uz medical,
paturi hibride sub formă de paturi de apă
cu laturi flexibile (de uz medical), paturi de
uz chirurgical, mobilier special de uz medical,
mobilier special pentru examinări endoscopice,
mobilier special pentru uz chirurgical, mobilier
special pentru uz stomatologic, paturi cu aer
de uz medical, paturi de obstetrică, paturi de
spital pentru pacienți cu arsuri, mese pentru
proceduri medicale, mese pentru radiologie,
mobilier adaptat pentru scopuri de tratament
medical, saltele pentru naștere, saltele gonflabile
de uz ortopedic, saltele de suport pentru
prevenirea escarelor de decubit, saltele cu
sistem antipresiune pentru decubit, saltele de

suport de uz medical, saltele cu aer pentru
copii mici (de uz medical), saltele cu aer de
uz medical, saltele care răspund la diverse
presiuni ale corpului, de uz medical, protecții de
saltea pentru incontinență, pernuțe gonflabile cu
forme speciale pentru pacienți, pernițe pentru
evitatea formării escarelor, perne și pernițe
pentru diminuarea presiunii, perne umplute cu
puf contra insomniei, perne ortopedice, perne
de uz terapeutic, perne de uz ortopedic, perne
de uz medical pentru susținerea copiilor mici în
timpul examinării, perne de uz medical pentru
susținerea copiilor mici la îmbăiere, perne de uz
medical adaptate pentru susținerea feței, perne
de uz medical, perne cu formă anatomică pentru
a fi folosite de pacienți pe scaune (adaptate
pentru uz medical), perne cu apă pentru scopuri
medicale, perne cu aer pentru uz medical, perne
cu aer pentru copii mici (pentru uz medical),
perne contra insomniei, aparate vibratoare
pentru paturi, tărgi pentru pacienți bariatrici,
tărgi medicale, suporturi pentru paturi cu apă
(adaptate pentru uz medical), suporturi pentru
brațe (atele chirurgicale), structuri de protecție
împotriva radiațiilor (de uz medical), structuri de
pat fabricate special pentru uz medical, standuri
pentru instrumente medicale, scaune special
fabricate pentru uz stomatologic, scaune special
fabricate pentru uz chirurgical, scaune pentru
proceduri medicale, scaune pentru necesități,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
medicale pentru tratarea pacienților, scaune
fabricate special pentru uz medical, scaune
de naștere, scaune de examinare special
concepute pentru uz medical, scaune de
examinare special concepute pentru uz dentar,
scaune de examinare pentru spitale, saltele
terapeutice pneumatice secționale cu pierdere
redusă de aer, saltele pentru uz medical,
saltele pentru paturi cu rotile pentru transportul
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
implanturi ortopedice, dispozitive medicale, și
anume implanturi intravasculare alcătuite din
materiale artificiale, proteze dentare, organe
artificiale și implanturi, dispozitive auditive,
dispozitive pentru mobilitate, cărucioare cu
rotile adaptate pentru utilizare ca dispozitive
ajutătoare pentru deplasare, dispozitive cu
roți ajutătoare pentru mobilitate, dispozitive de
asistare adaptate pentru persoane cu handicap,
dispozitive destinate facilitării mersului, de uz
medical, dispozitive terapeutice adaptate pentru
persoane cu dizabilități, roboți care se pot
purta pentru a ajuta la mers, de uz medical,
dispozitive pentru protecția auzului, dispozitive
pentru protecția auzului fără posibilitatea de
reproducere sau transmitere a sunetului, dopuri
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pentru protecția auzului, de uz medical,
instrumente de izolare sonoră pentru uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, echipament pentru
exerciții fizice, echipament de fizioterapie și
de recuperare, aparate de antrenament cu
greutăți adaptate pentru uz medical, aparate
de antrenare a mâinilor, de uz terapeutic,
aparate de exerciții (extensoare) pentru terapie
medicală, aparate de electrostimulare utilizate
în tratamentul terapeutic, aparate de exerciții
de uz terapeutic, aparate de exerciții controlate
prin calculator, de uz terapeutic, aparate de
exerciții pentru reabilitare medicală, aparate de
vâslit pentru exerciții fizice (pentru uz medical),
aparate de terapie respiratorie, aparate de
simulare de exerciții pentru scopuri medicale,
aparate pentru exerciții respiratorii, halate
medicale, halate de uz chirurgical, halate de
protecție pentru uz medical, haine speciale
pentru săli de operație, costume chirurgicale
sterile, bonete chirurgicale, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici stomatologi, bonete
de protecție pentru păr, pentru medici veterinari,
mănuși chirurgicale, mănuși de protecție de uz
medical, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, mănuși de protecție utilizate
de chirurgi în timpul operațiilor, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, mănuși de unică folosință
de uz chirurgical, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, îmbrăcăminte sterilizată de uz
chirurgical, îmbrăcăminte de protecție pentru uz
chirurgical, măști faciale de protecție pentru uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz medical, măști de protecție utilizate de
chirurgi în timpul operațiilor, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, măști de protecție utilizate de persoane
care lucrează în domeniul stomatologic, măști
chirurgicale, măști chirurgicale cu filtru de înaltă
protecție, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de protecție pentru gură
de uz medical, mănuși pentru uz veterinar,
mănuși pentru uz stomatologic, mănuși folosite
la examinarea medicală, mănuși din latex
de uz stomatologic, mănuși din cauciuc
de uz chirurgical, mănuși de uz medical,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate medicale
cu ultrasunete, aparate medicale pentru

iradiere, aparate și instrumente medicale,
aparate medicale pentru neurografie, aparate
medicale pentru calmarea durerii, aparate
medicale pentru dializa renală, aparate
medicale pentru tratarea hiperhidrozei, aparate
medicale pentru respirația asistată, electrozi
folosiți cu aparate medicale, aparate de
investigații medicale radiologice, scaune pentru
coloana vertebrală (aparate medicale), aparate
medicale pentru afișarea datelor tomografice,
dispozitive pentru măsurarea pulsului (aparate
medicale), aparate medicale pentru repararea
discurilor intervertebrale, aparate medicale
pentru măsurarea nivelului de glucoză din
sânge, aparate de analiză a laptelui matern
pentru scopuri medicale, aparate medicale
pentru detectarea bioxidului de carbon în
căile respiratorii, aparate medicale pentru
introducerea preparatelor farmaceutice în corpul
uman, aparate medicale pentru tratamente
cutanate cu folosirea laserului, aparate medicale
pentru măsurarea concentrației oxigenului
din sânge, aparate și instrumente medicale
legate de reactivitatea neurovegetativă, aparate
pentru aplicarea razelor laser în scopuri
medicale, aparate de răcire medicale pentru
hipotermie terapeutică, aparate medicale de
răcire pentru tratarea insolațiilor, aparate
medicale pentru întărirea mușchilor planșeului
pelvian, aparate medicale de corectare
a deformării angulare, aparate medicale
pentru diagnosticarea infarctelor miocardice
suspectate, aparate medicale pentru exersarea
tehnicilor de respirație, aparate laser cu gaze
pentru tratamente medicale, aparate (medicale)
pentru extragerea oxigenului din atmosferă,
aparate medicale pentru tratamentul afecțiunilor
respiratorii, aparate medicale automate pentru
administrarea medicamentelor prin injectare la
oameni, aparate medicale automate pentru
administrarea medicamentelor prin injectare la
animale, aparate medicale pentru controlarea
parametrilor de schimb de gaze pulmonare.
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, amestecuri
de fructe uscate, amestecuri de fructe și nuci
preparate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
batoane nutritive pe bază de soia, batoane
alimentare pe bază de nuci, banane pentru gătit,
prăjite, arahide, preparate, aperitive alimentare
pe bază de soia, batoane pe bază de fructe
cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
batoane pe bază de nuci și semințe, batoane
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organice pe bază de nuci și semințe, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, conserve cu
legume, fructe congelate, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve și murături,
fructe conservate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate,
fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coaja
lignificată procesate, fructe conservate în alcool,
fructe coapte, fructe aromatizate, flori uscate
comestibile, flori comestibile, preparate, fructe în
conservă, fructe în saramură, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, fructe uscate, fructe
preparate, fructe la borcan, fructe fermentate,
fructe glasate, fructe feliate la borcan, fructe
glazurate, jeleuri de fructe, gustări pe bază
de fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază
de fructe confiate, gustări pe bază de fructe,
legume în conservă, legume în saramură,
legume fermentate, legume gata-tăiate pentru
salate, legume gătite, legume amestecate,
legume feliate, la conservă, legume uscate prin
înghețare, legume uscate, legume sub formă
de pudră, nuci comestibile, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, polen preparat pentru alimentație,
piure de legume, semințe comestibile, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, spirulină preparată, semințe, preparate,
grăsimi vegetale de uz alimentar, ulei din semințe
de in pentru uz culinar, ulei din sâmburi de
struguri, ulei din sămânță de in (comestibil),
ulei organic de cocos pentru uz alimentar, ulei
din tărâțe de orez de uz alimentar, ulei pentru
salate, uleiuri aromatizate, unt de cacao, unt
de cocos, unt de semințe, unt pentru gătit,
unt sărat, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri comestibile obținute
din pește (cu excepția uleiului de ficat de cod),
uleiuri comestibile pentru glazurarea alimentelor,
uleiuri cu mirodenii, uleiuri de origine animală
de uz alimentar, uleiuri de uz alimentar, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, uleiuri pentru
gătit, uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri
vegetale de uz alimentar, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente).
30. Cafea, cacao şi înlocuitori de cafea, tapioca
şi sago, faină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
siropuri şi melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă, aditivi pe bază de gluten pentru uz
culinar, agenţi de îngroşare pentru gătit, plante
aromatice pentru uz culinar, alimente preparate
pe bază de tăieţei, aluat, amidon de uz alimentar,
apă de mare pentru gătit, produse de cofetărie
pe bază de arahide, preparate aromatice de uz
alimentar, arome, altele decât uleiurile esenţiale,

arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esenţiale, arpacaş pentru alimentaţie umană,
azimă, batoane de cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane de lemn dulce
(cofetărie), arome pentru băuturi, altele decât
uleiurile esenţiale, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, ciocolată de băut,
oţet de bere, bicarbonat de sodiu alimentar
(bicarbonat folosit pentru copt), torturi, biscuiţi
petit-beurre, biscuiţi săraţi, dulciuri, brioşe,
budinci, cacao, cafea, arome de cafea, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, cafea verde,
capere, caramele (bomboane), făină de cartofi,
ceai, cereale, chifle, chutneys (condimente),
ciau-ciau (condiment), cicoare (înlocuitori de
cafea), ciocolată, clătite americane, condimente,
sosuri de fructe, cremă tartar pentru uz culinar,
turmeric, curry (condiment), drajeuri romboidale
(cofetărie), drojdie, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, esenţe pentru alimentaţie,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurior
esenţiale, malţ pentru alimentaţie, făină, făină
de grâu, făină de fasole, fermenţi pentru paste,
tăiţei, floricele de porumb, fondante (cofetărie),
produse pentru a stabiliza frişcă, fulgi de
porumb, fulgi de cereale uscate, arpacaş de
ovăz, germeni de grâu pentru consum uman,
îngheţată comestibilă, gheaţă naturală sau
artificială, ghimbir (mirodenii), glazură de şuncă,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, griş, griş de porumb, gumă de
mestecat, gustări pe bază de cereale, iced tea,
infuzii, altele decât cele medicinale, îngheţată
de iaurt (îngheţate), înlocuitori de cafea, jeleuri
de fructe (cofetărie), ketchup (sos), cacao cu
lapte, cafea cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură),
lăptişor de matcă, lianţi pentru cârnaţi, lianţi
pentru îngheţată, macaroane, maia, maioneză,
mălai, maltoză, mâncăruri pe bază de făină,
marinate, marţipan, bomboane cu mentă, mentă
pentru utilizare în cofetărie, miere, produse
de cofetărie pe bază de migdale, mirodenii
(condimente), müsli, făină de muştar, nucşoară,
orez, orz decojit (decorticat), făină de orz, orz
măcinat, oţet, alimente pe bază de ovăz, pâine,
produse de panificaţie, pasta din boabe de
soia (condiment), paste alimentare făinoase,
paste de migdale, pişcoturi, pesmet din pâine,
pesto (sos), piper, pizza, plăcintă cu carne,
plăcinte, porumb măcinat, porumb prăjit, praf
de copt, praf pentru prăjituri, prafuri pentru
îngheţate, prăjiturici uscate (patiserie), glazură
pentru prăjituri, praline, pricomigdale (patiserie),
produse de patiserie, produse pentru frăgezit
carne, de uz alimentar, propolis, ravioli, rulouri
de primăvară, sago, sandvişuri, hamburgeri
cu brânză, sare de bucătărie, sare pentru
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conservarea alimentelor, seminţe de in pentru
consum uman, şerbeturi (îngheţată), şofran
(mirodenii), făină de soia, sos pentru paste,
sos de soia, sosuri (condimente), sosuri de
carne, sosuri pentru salate, spaghete, spume
de ciocolată, spume de desert (dulciuri), sushi,
tabbouleh (salată libaneză), taco, tapioca, făină
de tapioca, tarte, quiche (tarte sărate), sare de
ţelină, terci alimentar pe bază de lapte, tortillas,
turtă dulce, turte din orez, vafe, gofre, zahăr,
zahăr de palmier.
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, animale vii, organisme
pentru reproducere, animale vii, animale de
casă, animale de menajerie, animale vii de
laborator, țipari vii, șeptel, vânat (viu), vite,
bovine, vietăți acvatice vii, viermi de mătase,
vieri de reproducție, vaci vii, ton, viu, stridii vii,
somon, viu, polen de albine (neprocesat), plătică
de mare (tip de pește roșu, viu), pisici, pești
vii pentru alimentație, pești vii, peștișori aurii,
pești de acvariu, pește viu, altul decât cel pentru
consum uman, pește viu pentru consum uman,
pește viu (care nu este pentru uz alimentar),
pește din familia sciaenidae, viu, pește capde-șarpe, viu, sepii vii, scoici comestibile vii,
scoici (vii), sardine, vii, rațe vii, raci vii, păstrăv
viu, pupe de albine vii, pui vii de găină silkie,
pui de somon (vii), porcine, polen de albine
fiind materie primă pentru uz industrial, pui,
păsări vii, păsări de reproducție, păsări de
curte, vii, păsări de companie, ouă pentru clocit,
fecundate, ouă de viermi de mătase, oi (șeptel),
momeală de pescuit uscată prin înghețare,
moluște, vii, moluște vii, moluște comestibile (vii),
midii albastre (vii), melci de mare, vii, melci
(vii), mamifere vii, macrou spaniol, viu, limbăde-mare, vie, langustine vii, languste vii, krill
viu, insecte vii, insecte comestibile, vii, iepuri de
mare, vii, icre pentru ecloziune, icre, găini vii,
hamsteri, hering, viu, homari vii, caracude vii,
castraveți de mare vii, coconi pentru producția de
ouă, cod viu, coral viu, coral viu pentru acvarii,
crabi ( vii), crabi de zăpadă, vii, crap koi, viu,
crap (viu), crap argintiu viu, crevete (crangon
vulgaris) vii, creveți (pandalidae) vii, crisalide
de viermi de mătase, vii, crustacee arctice, vii,
crustacee vii, curci (vii), embrioni de animale,
fluturi, vii, fructe de mare vii, gogoși pentru viermi
de mătase, câini, caracatițe vii, capre vii, capelin,
viu, cambulă vie, calmari (vii), calcani, vii, cai vii,
calamari vii, broaște testoase cu carapace moale
(vii), broaște-taur, vii, bovine vii, bondari, bibani
vii, bibani (vii), artropode vii pentru combaterea
dăunătorilor, anșoa, vii, animale de prăsilă,
albine, abalone, tip de moluște cu cochilie

(vii), animale acvatice comestibile (vii), ciuperci,
plante și roadele proaspete ale acestora, coarne
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă
de plante vii, composturi horticole, composturi
horticole realizate din resturi de coji de cacao,
miceliu de uz agricol, pelin proaspăt (yakssuk)
sub formă de plantă vie, plante, porumb, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate, produse
de acvacultură brute, produse de acvacultură
brute și neprelucrate, produse de acvacultură
neprocesate, produse forestiere brute, produse
forestiere brute și neprocesate, produse
forestiere neprocesate, produse horticole brute,
produse horticole brute și neprocesate,
produse horticole neprocesate, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, agrișe proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas guava
(feijoa) proaspăt, ananas proaspăt, anghinare
chinezești, legume proaspete, anghinare
neprelucrate, anghinare, proaspete, arahide
neprelucrate, arahide proaspete, aranjamente
de fructe proaspete, arbuști de durian, ardei
chilli, ardei chilli neprelucrați, ardei gras,
ardei grași neprelucrați, ardei iute (plante),
ardei proaspeți, asmățui, proaspăt, avocado
neprelucrat, avocado proaspete, bacă, fructe
proaspete, castraveți țepoși proaspeți, ceapă,
ceapă verde, cepe neprelucrate, cepe, legume
proaspete, căpșuni proaspete, bame proaspete,
banane din specia musa paradisiaca plantains)
proaspete, banane proaspete, boabe crude
de cacao, boabe de soia proaspete, bob
proaspăt, boysenberries (hibrizi între mure și
zmeură creați de rudolph boysen) proaspete,
bureți-galbeni proaspeți, busuioc proaspăt,
caise neprelucrate, caise proaspete, carambola
proaspăt, cartofi, cartofi dulci, proaspeți, cartofi
dulci, proaspeți (yam), cartofi neprelucrați,
castane de apă proaspete, castane proaspete,
castraveți proaspeți, fasole proaspete, fasole
neprelucrată, fasole fava proaspătă, fasole
adzuki proaspătă, dude proaspete, dovleci
proaspeți,
dovlecei,
proaspeți,
dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, curmale
proaspete, curmale neprelucrate, culturi de
salată, coșuri cadou cu fructe proaspete,
coriandru proaspăt, copra, coacăze roșii,
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
negre proaspete, citrice, proaspete, cireșe
(proaspete), cireșe (neprelucrate), cimbru
proaspăt, cicoare, proaspătă, rădăcini de
cicoare, chili proaspăt, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe durian proaspete, fructe cu coajă
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lignificată proaspete, fructe de guava proaspete,
fructe de kiwi, proaspete, fructe de palmier
proaspete, fructe dragon proaspete, fructe
ecologice, proaspete, fructe goji proaspete,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe neprelucrate, fructe noni
proaspete, fructe proaspete, fructe proaspete
de mango, fructe proaspete de mangustan,
fructe proaspete de myrica, fructe proaspete
de naranjilla, fructe proaspete de păducel,
fructe proaspete de rambutan, fructe proaspete
de sapodilla, fructe sub formă de bobițe
brute, fructe și legume proaspete, boabe de
ienupăr, iarbă grasă, legume proaspete, gutui
neprelucrate, gutui proaspete, grâu incolțit
proaspăt, ghimbir proaspăt, frunze de muștar,
proaspete, frunze de perilla, proaspete (shiso),
ghimbir neprelucrat, fructul pasiunii proaspăt,
fructe tropicale proaspete, frunze aromate
proaspete ale arbustului de piper japonez
(sansho), frunze de ceai neprocesate, măsline
proaspete, măsline neprelucrate, mango mere
proaspete, mandarine (fructe, proaspete), lăstari
de bambus proaspeți, linte proaspătă, limete
proaspete, lămâi proaspete, lămâi neprelucrate,
legume proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, legume asiatice cu frunze,
proaspete, legume ecologice, proaspete, năut
proaspăt, nuci de cocos neprelucrate, nuci de
cocos, nuci de betel, proaspete, nuci comestibile
(neprelucrate), nuci braziliene proaspete, nuci,
mure proaspete, mure galbene proaspete,
muguri proaspeți de fasole verde, muguri de
xiang chun (toona sinensis), legume proaspete,
moșmoane japoneze, proaspete, morcovi
albi proaspeți (arracacha), morcovi proaspeți,
migdale (fructe), miezuri de nucă crude, micro
plante proaspete, merișoare proaspete, mere
proaspete din specia syzygium samarangense,
mere proaspete, mere neprelucrate, mere de
zahăr (annona squamosa) proaspete, mere
caju proaspete, mazăre proaspată, mentă
(proaspătă), pomelo, proaspete, portocale,
păstăi de fasole, proaspete, piersici proaspete,
nuci neprelucrate, nuci pecan proaspete, nuci
de cola, nuci de cola proaspete, nuci de cocos
verzi, proaspete, nuci de cocos proaspete,
salate verzi, roșii neprelucrate, roșii cherry,
proaspete, rodii, prune, proaspete, porumb dulce
(proaspăt), portocale neprelucrate, portocale
roșii proaspete, flori, aloe vera, proaspătă, pentru
uz alimentar, plante de cânepă, plante de in
(semințe de in), plante de pepinieră, plante de
aloe vera, plante cu flori, plante aromatice uscate
de uz decorativ, plante comestibile naturale

(neprelucrate), ierburi pentru consumul uman
sau animal, ierburi (plante), butuci de viță de vie,
trandafiri (plante), susan comestibil, neprelucrat,
plante în ghiveci, plante și flori naturale, plante
uscate pentru decorare, plante uscate, plante
proaspete, plante verzi naturale de uz decorativ,
plante naturale, plante fructifere vii, plante
leguminoase, nuci proaspete, hrană de animale
sub formă de nuci, nuci de ginkgo proaspete.
32. Ape cu aromă de fructe, ape minerale
(băuturi), ape minerale și gazoase, apă (băuturi),
apă cu arome, apă de izvor, apă de masă, apă
de nucă de cocos ca băutură, apă gazoasă
(carbonatată), apă gazoasă (sifon), apă minerală
(care nu este pentru uz medicinal), apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
plată, apă potabilă, apă potabilă cu vitamine,
apă potabilă distilată, apă potabilă purificată,
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), apă îmbogățită cu minerale (băuturi),
apă îmbogățită nutritiv, apă îmbuteliată, produse
pentru fabricarea de sifon, sifon, băuturi pe
bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi funcționale pe bază de apă, bere din
extract de rădăcini, băuturi carbogazoase dulci,
băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băutură de
ghimbir seacă, băutură răcoritoare din ghimbir,
limonade, sucuri carbogazoase, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, amestec
de sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu gheață
cu conținut de fructe, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi cu suc de
ghimbir, băuturi cu suc de portocale, băuturi
cu suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi
cu suc de struguri, nealcoolice, băuturi din
legume, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
pe bază de cocos, băuturi pe bază de suc
de mere, băuturi pe bază de suc de ananas,
băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi pe bază
de fructe, citronadă, concentrate de sucuri de
fructe, extracte din fructe fără alcool, băuturi din
fructe, fără alcool, musturi, sucuri de aloe vera,
sucuri de legume (băuturi), sucuri de ginseng
roșu (băuturi), sucuri de fructe organice, sucuri
de fructe gazoase, suc de struguri, suc de
răchițele, suc de rodii, suc de portocale, suc de
pepene verde, suc de pepene galben, suc de
mango, suc de guave, suc de grepfrut, suc de
fructe concentrat, suc de coacăze negre, suc
concentrat de prune afumate, suc concentrat

694

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

de portocale, smoothies cu legume, smoothies
conținând cereale și ovăz, smoothies, siropuri
de fructe, suc de roșii (băuturi), nectaruri de
fructe, nealcoolice, aperitive fără alcool, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă cu orz și lămâie, apă tonică, apă pe
bază de orz și portocale, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu carbohidrați, băuturi cu guarana, băuturi
cu proteine, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi energizante, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi energizante
(care nu sunt de uz medical), băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical), băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, cidru fără alcool, băuturi sport
cu electroliți, băuturi răcoritoare pe bază de
fructe cu aromă de ceai, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi pentru sportivi, băuturi pe bază
de zer, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi pe bază de prune afumate, băuturi
pe bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte),
băuturi pe bază de orez, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi pe bază de fasole mung, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice fără malț (altele decât cele de
uz medical), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, șerbeturi din fructe (băuturi), vinuri
fără alcool, sorbeturi (băuturi), sorbete sub
formă de băuturi, sevă de mesteacăn, sevă de
arțar, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), punci de orez, nealcoolic (sikhye),
punci de fructe, nealcoolic, punci nealcoolic,
sucuri, băuturi pe baza de nuci și de soia, băuturi
carbogazoase aromatizate, must de bere,
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conținut caloric
scăzut, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malț prăjit), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogățită cu minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de
bere, coctailuri pe bază de bere, must de
malț, bere din malț, înlocuitor de bere, vin

de orz (bere), amestecuri pentru prepararea
sorbeturilor, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de
uleiuri esențiale, esențe pentru preparat ape
minerale aromatizate (nu sub formă de uleiuri
esențiale), esențe pentru fabricarea băuturilor,
extracte pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru limonadă, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, must conservat, nefermentat, pastile
pentru băuturi gazoase, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, prafuri utilizate la
prepararea băuturilor pe bază de fructe, prafuri
pentru prepararea de băuturi, pudre folosite
la prepararea băuturilor cu apă de nucă de
cocos, must de struguri, suc concentrat de fructe,
suc concentrat de lămâi verzi, suc de lămâie
folosit la prepararea băuturilor, suc de lămâie
verde folosit la prepararea băuturilor, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe, siropuri
pentru băuturi, sirop de migdale, sirop de malț
pentru băuturi, sirop de coacaze negre.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
analize şi rapoarte statistice, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informaţii
comerciale, colectarea de informaţii pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor
cu clienţi, compilare computerizată a listelor
cu comenzi, compilare de adrese indexate,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date pentru terţi, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea ştiinţifică, compilare de liste cu
potenţiali clienţi, compilare de liste de adrese,
compilare de liste de corespondenţă directă,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri şi
informaţii comerciale, compilare de repertorii
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pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilarea de date
statistice privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informaţii privind
dinamica pieţei, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea de registre privind
importatorii, compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilaţii statistice, obţinerea de informaţii
comerciale, obţinerea de informaţii în domeniul
afacerilor, referitoare la activităţile societăţilor,
obţinerea de informaţii în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăţilor, obţinerea
de statistici de afaceri (pentru terţi), servicii
de administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi, recuperare de
informaţii comerciale computerizate, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice), analiza afacerilor
comerciale, analiza comercială a pieţei,
analiza comportamentului companiei, analiza
evaluării privind managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, anchete de conjunctură, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, cercetare computerizată comercială,
cercetare de informaţii de afaceri, cercetare
şi studii în domeniul afacerilor, căutări privind
informaţiile despre companie, cercetări pentru
afaceri, difuzare de informaţii de afaceri,
difuzare de informaţii comerciale, estimări şi
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluarea oportunităţilor de afaceri, servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de uz
casnic, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale

de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conţinut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu produse din hârtie de unică folosinţă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate,
achiziţionare de produse şi servicii pentru alte
firme, servicii de agenţii de import-export, servicii
de agenţii de import-export în domeniul energiei,
comandă computerizată de stoc, analiză de
preţ, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziţie, consultanţă privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanţă
privind comerţul în barter, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
consultanţă şi informaţii privind servicii pentru
clienţi şi gestionarea produselor şi preţuri pe
pagini web în legătură cu cumpărăturile pe
internet, furnizare de informaţii cu privire la
vânzări comerciale, informare şi consultanţă
cu privire la comerţul exterior, încheierea
de contracte de cumpărare şi vânzare de
mărfuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terţi, furnizare de informaţii despre
metode de vânzare, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea şi
vânzarea de produse, intermediere de contracte
de cumpărare şi vânzare de produse şi servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte
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(pentru terţi), servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii ale agenţiilor de
export, servicii ale agenţiilor de import, servicii
de comandă (pentru terţi), servicii de comparare
a preţurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele unor
firme, servicii de import şi export, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terţi, servii
de abonamente la publicaţii, pentru terţi, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicaţii
pentru terţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii
administrative pentru timiteri medicale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizararii
publicului de privire la afectiunile medicale,
servicii de publicitate, marketing si promovare cu
privire la servicii medicale.
38. Comunicare de informații prin televiziune,
difuzare audio, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare de
programe video și audio prin internet, difuzare
de televiziune prin satelit, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
radiodifuziune de programe de televiziune pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, furnizare de informații despre
radiodifuziune, furnizare de comunicații prin
transmisii televizive, difuzarea la radio și
televiziune, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare video, difuzarea
de muzică, transmisie de podcasturi, servicii
de podcasting, teledifuziune prin abonament,
servicii de transmisii audiovizuale, teledifuziune
simultană prin rețele globale de comunicare,
internet și rețele fără fir, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, servicii
de comunicații televizuale, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, transmitere de
programe de televiziune, transmitere electronică
de știri, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,

conținut audio și de informații, transmisii video,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
transmisie și difuzare de date, transmisie
wireless, emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), telecomunicatii, telecomunicații prin
radio, servicii de telecomunicații interactive,
transmitere de programe radio și de
televiziune, furnizare de informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, servicii
de difuzare referitoare la televiziunea prin
protocol de internet (iptv), furnizarea accesului
de telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere.
41. Producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producție de programe de
televiziune, programe de televiziune prin
cablu (programare), producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe radiofonice și
de televiziune, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe
de televiziune cu subtitrare, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, producție de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, planificarea
programelor de radio și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de informații sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
servicii de educație și instruire referitoare
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la asistența medicală, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de informații prin telefon referitoare
la educație, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
producție de programe pentru televiziunea
prin cablu, pregătire de programe radiofonice
și de televiziune, producție de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, emisiuni de radio (programare), productie
de podcasturi, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de îngrijire mentală,
analiză comportamentală în scop medical,
asistență
psihologică,
consiliere
privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor
medicale,
consiliere
privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare
de profiluri psihologice, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, examinare
psihologică, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, realizare de
evaluări și examinări psihologice, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de consultanță în materie de conduită
personală, servicii de diagnostice psihologice,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
psihologică, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
întocmire de rapoarte psihologice, tratament
psihologic, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, teste psihiatrice, teste
de personalitate cu scopuri psihologice,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), testare psihometrică în scopuri
medicale, terapie psihologică pentru sugari

și copii, terapie prin artă, terapie asistată
de animale, servicii psihiatrice, servicii oferite
de un psihoterapeut, servicii de psihoterapie,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de psihologie ocupațională,
servicii de psihologie, servicii farmaceutice,
consiliere farmaceutică, consultanță și servicii
de informații despre produse biofarmaceutice,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultanță și servicii de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultații în domeniul
farmaceutic, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furizare
de informații pacienților în legătură cu
administrarea medicamentelor, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
preparare de rețete în farmacii, preparare și
dozare de medicamente, prepararea de rețete
de către farmaciști, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, servicii de informații
despre prepararea și dozarea de medicații,
servicii medicale, stomatologie, servicii prestate
de opticieni, ajustare dispozitive ortopedice,
analiza serului uman pentru tratamente
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, analize de arn sau de adn
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,
analize de depistare a drogurilor, alcoolului
și adn pentru scopuri medicale, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, analiză toxicologică pentru scopuri
medicale, asistență medicală de urgență,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, compilarea de rapoarte
medicale, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere
privind sănătatea publică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consiliere în domeniul imunologiei,
consiliere în domeniul nașterii, consultanță cu
privire la teste de auz, fixare de proteze
pentru membre, fixare de proteze, fixare
de orteze, fixare de membre artificiale, de
dispozitive protetice și de proteze, fixare de
dispozitive protetice, examinarea medicală a
persoanelor, examinare ginecologică de frotiu
papanicolau, emiterea de rapoarte medicale,
efectuarea examenelor medicale, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, donații de sânge,
diagnosticarea bolilor, depozitare de celule stem,
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depistarea osteoporozei, depistarea consumului
de droguri pentru angajare, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare
medicală (screening), control antidopaj al
sportivilor participanți la competiții pentru
detectarea de substanțe dopante ilegale sau
interzise, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, consultații medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță medicală pentru alegerea corectă de
scaune cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, închiriere de instrumente
medicale, închiriere de instrumente chirurgicale,
implantarea părului, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, imagistică cu raze x
de uz medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei, furnizare de informații
prin internet în domeniul diabetului, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii
în greutate, furnizare de informații medicale
în domeniul geriatriei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale referitoare la substanțe
toxice, furnizare de informații despre tratarea
încheieturilor dislocate, a entorselor sau a
fracturilor de oase, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de îngrijire a bolnavilor,
îngrijire paliativă, îngrijire medicală ambulatorie,
îngrijire medicală, îndepărtarea cu laser a
venelor varicoase, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtare cu laser a ciupercii

unghiei piciorului, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analiză a urinei, servicii
de analize de sânge, servicii de analize de
depistare a consumului de droguri, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii ale unei bănci de sânge de
cordon ombilical, servicii ale clinicilor medicale,
screening de adn pentru scopuri medicale,
recoltarea și conservarea sângelui uman,
realizare de analize medicale pentru factorii
de risc ai bolilor cardiovasculare, podolog,
planificare de tratamente medicale, servicii de
asistență medicală, interpretare de semnale
electrocardiografice, informații referitoare la
donarea de sânge, servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, servicii de
consiliere în materie de instrumente medicale,
servicii de consiliere medicală la domiciliu,
servicii de consiliere legate de tratarea bolilor
degenerative, servicii de clinici medicale de
zi pentru copii bolnavi, servicii de clinici
medicale si de sanatate, servicii de clinici
de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie oculară cu laser, servicii de
chimioterapie, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale, servicii de
bănci de sânge, servicii de bănci de ochi,
servicii de audiologie, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de consultanta in domeniul
asistentei medicale, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale pentru diagnosticul cancerului,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale,
servicii de donare de spermă umană, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare în
domeniul apneei în somn, servicii de depistare
medicală în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în
somn, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare a diabetului, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a

700

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

cancerului testicular, servicii de depistare a
cancerului la plămâni, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare
a cancerului, servicii de control fizic, servicii
de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de tratament de
chelare, servicii de tratament chirurgical, servicii
de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de testare auditivă, servicii de telemedicină,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de patologie, servicii de oftalmologie, servicii
de monitorizare transtelefonică a inimii, servicii
de medicină sportivă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină alternativă,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de mamografie, servicii de imagistică medicală,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de flebotomie, servicii de fertilizare
în vitro, servicii de examinări medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale pentru tratamentul cancerului de
piele, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii medicale de ședere de
sănătate la fermă, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii de vaccinare, servicii
de ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
de tratamente pentru dependenții în sevraj,

servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii de tratament
medical la domiciliu, teste de colesterol,
teste de auz, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, testare
genetică în scopuri medicale, testare antidrog
pentru depistarea abuzului de substanțe,
termoterapie medicală, terapie de raclaj pe
meridian (gua sha), terapie cu unde de șoc,
terapie ayurvedică, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilități, servicii spitalicești,
teste de sarcină, teste vasculare, tratament și
îngrijire prin biorezonanță, tratarea dislocațiilor
articulațiilor, entorselor, fracturilor sau a altor
leziuni similare (judo-seifuku), chiropractică,
case de odihnă, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu homeopatia, asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, ambulatorii, ajustare a
dispozitivelor auditive, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice pe
corp, aplicarea produselor cosmetice pe față,
servicii de complexuri balneare, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, servicii
de epilat cu ceară, furnizare de echipamente
pentru băi cu jeturi de apă sub presiune, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii cu
laser pentru întinerirea pielii, îngrijire cosmetică
pentru persoane, saloane de frumusețe, saloane
de coafură, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, refacerea
părului, manichiură, furnizare de servicii ale
băilor termale, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de epilare cu laser,
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servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
oferite online, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni), servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de saună cu infraroșii, servicii de
micropigmentare, servicii de liposucție, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratamente cosmetice pentru
corp, tratamente cosmetice pentru ten.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01245

(111)185042

17/02/2022
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BULEVARDUL MĂRĂȘTI, NR.
65-67, INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

CASA IUBIRII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Filme cinematografice şi spectacole de
televiziune descărcabile cu poveşti, spectacole
de teatru şi spectacole neteatrale, tonuri de
apel şi înregistrări de sunet descărcabile cu
muzică şi alte sunete, toate pentru dispozitive de
comunicaţii fără fir, înregistrări audio şi vizuale cu
divertisment de acţiune live, divertisment animat,
muzică, povestiri şi jocuri, înregistrări muzicale,
programe pentru jocuri de calculator, suporturi
de mouse, suporturi pentru încheietura mâinii
şi pentru antebraţ, utilizate la calculator, căşti
audio, căşti auriculare, căşti pentru telefoane
celulare, huse de protecţie, învelitori, cutii
şi curele pentru telefoane celulare, tocuri
pentru ochelari şi ochelari de soare, magneţi

decorativi, jocuri de calculator descărcabile,
software descărcabil pentru jocuri de calculator
destinat utilizării cu telefoane mobile, tablete
şi calculatoare personale, aplicaţii software de
calculator, descărcabile.
16. Calendare, felicitări (tipărite), afişe,
papetărie, jurnale nescrise, mape, hârtie, carti
postale, autocolante (articole de papetărie),
abţibilduri pentru bara de protecţie a vehiculelor,
hârtie de împachetat cadouri, pungi pentru
cadouri, decoraţiuni din hârtie pentru petreceri,
invitaţii tipărite, cartonaşe de schimb, şerveţele
de masă din hârtie, pungi din hârtie sau
plastic pentru petreceri, carnete de notiţe,
jurnale şi agende, planificatoare zilnice (rechizite
de birou), albume, cărţi cu abţibilduri pentru
activităţi, tatuaje temporare.
18. Genţi, rucsacuri, genţi de plajă, borsete,
umbrele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, accesorii pentru
costume, inclusiv articole fantezie care servesc
la acoperirea capului, costume de costumat.
28. Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, jocuri de societate, jocuri de masă,
cărţi de joc, jucării, figurine de jucărie, jocuri de
interpretare de roluri, jucării de pluş.
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
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comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor

online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru
mobil, creatie, productie si comunicare de
divertisment, stiri si servicii educationale printro retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, programe
de televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub forma
de podcasts si webcasts, informatii cu privire la
divertisment, filme, documentare, stabilire grila
de programe tv si radio, materiale de promovare,
trailere, sport, concerte, competitii, celebritati,
stiri de divertisment, programe, educatie,
jocuri, cultura, timp liber, activitati, sanatate,
concursuri si evenimente, organizare, productie
si prezentare de showuri, competitii, spectacole
de jocuri, concerte, expozitii, evenimente,
concursuri, evenimente de scena, reprezentatii
teatrale, reprezentatii live, servicii de cluburi de
fani, divertisment interactiv on-line, coordonare
de evenimente şi activităţi de divertisment,
evenimente şi activităţi recreative interactive cu
participarea publicului, furnizare de informatii si
servicii de consultanta privind oricare din cele
anterior mentionate.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01252

(111)185079

18/02/2022
INSTAL IMPEX SRL, STR. ANDREI
ȘAGUNA NR. 29, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

LABIRINT AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU NR.
28, JUDETUL ARAD, ARAD, 310151,
ARAD, ROMANIA

(540)

Instal Impex Partenerul
tău în instalații !
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.15;
26.13.25
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#2775bb, #3baded)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Instalații, dispozitive și accesorii de stins
incendii, alarme de incendii, instrumente de
control pentru boilere, cutii, console și panouri
de distrbuție (electricitate), celule fotovoltaice,
baterii și panouri solare.
11. Sisteme și instalații de încălzire, de ventilație
și accesorii, aparate, instalații și sisteme de
încălzire prin pardoseală, sisteme cu pompe de
căldură, sisteme de încălzire cu panouri solare
și fotovoltaice, sisteme de încălzire cu pompe de
căldură, centrale termice și accesorii, instalații
și echipamente de ventilație, instalații de aer
condiționat, instalații de climatizare, sisteme de
distribuție a apei, instalații și obiecte sanitare,
diferite accesorii pentru aparatele și sistemele
enumerate.
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line întro rețea informatizată şi prin site-urilor web
specializate, realizare de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audio-vizuale
în scopuri promoţionale, de marketing şi
publicitare, strângerea la un loc, în beneficiul

terţior, a unei game variate produse, respectiv:
obiecte sanitare, instalații sanitare, termice, de
ventilatie, de climatizare, de aer condiționat,
instalații, dispozitive și accesorii de stins incendii,
alarme de incendiu, instalații și aparate pentru
filtrarea și purificarea aerului, produse și pachete
de obiecte sanitare, lavoare, vase și rezervoare
de wc și rame de susținere, capace wc, bideuri,
pișoar cu unitate de spălare și cu senzori,
mobilier de baie și accesorii, căzi de baie, cădițe,
chiuvete, boilere, cabine de duș, sisteme de
duș și accesorii, sifoane și țevi de scurgere,
baterii sanitare, clapete, obiecte sanitare pentru
persoanele cu dizabilități, obiecte sanitare pentru
spații publice, diferite chiuvete de bucătărie
și accesorii, instalații sanitare și termice, de
ventilare și aer condiționat, de climatizare și
accesorii, centrale termice, cazane, calorifere/
radiatoare din oțel, fontă, aluminiu, boilere,
reductoare, sisteme de încălzire în pardoseală,
sisteme cu panouri solare și fotovoltaice,
instalații de încălzire, instalații și echipamente
de ventilație și de aer condiționat, aparate
pentru filtrarea aerului, diferite accesorii: pompe
de recirculare, manometre, termo-manometre,
filtre, racorduri flexibile și semirigide, țevi/
tuburi și conducte metalice pentru instalații de
încălzire, de ventilație și de aer condiționat,
țevi de presiune, coturi pentru țevi, inele
de etanșare, fitinguri, valve, racorduri, mufe,
colectoare pentru conducte și rețele de
conducte, material de armare pentru țevi,
cabluri și îmbinări/legături de cabluri metalice,
fitinguri, coliere, garniture, dispozitive de fixare,
robineți, robineți cu sferă, valve, scule și
dispozitive pentru realizarea, automatizarea și
controlul instalațiilor tehnico-sanitare, sisteme de
încălzire, de ventilație, climatizare, aparate și
instalații de stins incendii, dispozitive metalice
de susținere și fixare: coliere, cleme, bride,
șine,console, șuruburi, învelitori metalici pentru
acoperiș care înglobează celule fotovoltaice,
scule, dispozitive și unelte acționate manual
și electric, generatoare de energie electric
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prezentarea și vânzarea produselor
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzarea prin corespondență , inclusiv online
prin intermediul unor web situri specializate sau a
emisiunilor de teleshoping, organizare de târguri
și expoziții în scop comercial și publicitar, servicii
oferite de magazine și lanțuri de magazine
specializate inclusiv online, consultanță pentru
afaceri şi management, consiliere pentru oferte
adaptate fiecărui client, consiliere pentru costuri
termice și electrice scăzute, studiu de piaţă,
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sondaje de opinii, servicii de agenții de importexport.
37. Servicii de instalare, de verificare, de
diagnosticare, de mentenanța, de reparare și
recondiționare a instalațiilor de încălzire, a
sistemelor de încălzire cu panouri solare și
fotovoltaice, a centralelor termice, a instalațiilor
de ventilație, a instalațiilor de climatizare și de
aer condiționat, a instalațiilor sanitare și de
canalizare, a instalațiilor electrice și electronice,
a instalațiilor de stins incendii.
41. Servicii de instruire și de consultanță
profesională referitor la produsele cuprinse în
cl.9 și cl.11. de mai sus.
42. Servicii de proiectare și consiliere în
domeniile: sisteme și instalații de încălzire și
răcire, de ventilație și de aer condiționat, a
instalațiilor de climatizare și a sistemelor tip
smart home, a instalații tehnico-sanitare și de
canalizare, a instalațiilor de stins incendii, a
instalațiilor electrice și electronice.

(740)

M 2022 01253

───────

(111)185044
18/02/2022
CAN TECHNOLOGIES, INC.,
15407 MCGINTY ROAD WEST,
WAYZATA MINNESOTA, 55391,
ALABAMA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(210)
(151)
(732)

M 2022 01256

(740)

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

(540)

Lappina
(511)

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

───────

(210)
(151)
(732)

31. Hrana pentru animalele de companie.

(111)185043

18/02/2022
CARGILL, INCORPORATED,
15407 MCGINTY ROAD WEST,
MINNESOTA, WAYZATA, 55391,
MINNESOTA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

───────

M 2022 01261

(740)

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

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

(540)

(111)185017
18/02/2022
LAURAMED STOM SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
1, SAT DRAGOTEȘTI, JUDEȚ
DOLJ, COM. DRAGOTEȘTI, DOLJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

FAVORIT
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate: rosu, alb, portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

LauraMED
(531)
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(591)

Culori revendicate: turcoaz (HEX
#47c3c1, HEX #48c3c1), negru (HEX
#323b4a), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, promovare online
și offline, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele, activitate de business.
44. Servicii stomatologice, servicii medicale.

(210)
(151)
(732)

M 2022 01269

(740)

───────

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

(540)

(111)185046
18/02/2022
OLX B.V., GUSTAV MAHLERPLEIN
5, 1082 MS, AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

OLX - Mai multe
joburi decât crezi!
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01263

(111)185045

18/02/2022
FABOLTRAY SRL, STR. ZSOGOD
NR. 17, JUDEȚ HARGHITA, PRAID,
537240, HARGHITA, ROMANIA

FABOLTRAY SINCE 2004
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.20; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de management a afacerilor in
legatura cu comertul electronic, servicii de
mica publicitate, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unei baze de date de
căutare on-line in legatura cu oportunitățile de
angajare, servicii de mica publicitate în domeniul
evaluărilor, reparațiilor, serviciilor de instalare
și vânzării de autoturisme noi și/sau secondhand, motociclete, vehicule comerciale și/sau
grele și accesorii și piese de schimb aferente,
servicii de comert electronic in legatura cu
autoturisme second-hand, motociclete, vehicule
comerciale și/sau grele și accesorii și piese de
schimb aferente, listări imobiliare rezidențiale
și comerciale, închiriere de locuințe temporare,
evaluări de imobile, servicii de reparații și
instalare de mașini noi și/sau second-hand,
motociclete, vehicule comerciale și/sau grele și
accesorii și piese de schimb aferente, servicii
de comert electronic in legatura cu promovarea
bunurilor altora printr-o piață online, în special
proprietăți imobiliare rezidențiale și comerciale,
vehicule și părți ale acestora, electrocasnice,
mobilier, decorațiuni pentru locuințe, materiale
de construcții și grădină, electronice și telefoane
mobile, produse de modă și frumusețe,
articole și instrumente muzicale, colecții de
hobby, antichități și bunuri și animale legate
de agricultură, servicii de comert electronic
in legatura cu promovarea serviciilor tertilor
printr-o piață online, în special locuri de
muncă vacante, servicii casnice, babysitting,
evenimente, petreceri, servicii de renovare,
servicii de sănătate și frumusețe, servicii de
calcul, servicii de traducere și servicii de
transport, promovarea bunurilor și serviciilor
altora, servicii de publicitate, promovare si
agentie, inchiriere de spatii publicitare, servicii
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de marketing prin e-mail, servicii de marketing
online, servicii de management al afacerilor,
administrarea afacerilor, analiza, cercetarea si
informarea afacerilor, servicii de management
a relaţiilor cu clienţii, servicii de contabilitate,
consiliere, consultanţă şi servicii de informare,
toate referitoare la afaceri şi la managementul
afacerilor, servicii de management a relaţiilor
cu clienţii, servicii analitice de afaceri, analiza
datelor de afaceri, inclusiv analiza și inteligența
comportamentului utilizatorului, servicii de
cercetare de piata, servicii de facturare, servicii
de publicitate și marketing, organizare de
abonamente la publicaţiile online ale terţilor,
organizarea si conducerea de targuri si expozitii
comerciale, procesarea datelor, diseminarea de
materiale publicitare si promotionale, furnizare
și diseminare de informații de afaceri, inclusiv
prin internet, rețeaua de cablu sau alte forme
de transfer de date, furnizare de site-uri web în
domeniul cumpărării și vânzării de mașini noi și
second-hand, motociclete, vehicule comerciale
și/sau grele și accesorii și piese de schimb
aferente, furnizare de site-uri web în domeniul
piețelor online și al site-urilor de licitații, furnizare
de site-uri web în domeniul publicității și al
cererilor de locuri de muncă și oportunități de
angajare, furnizare de site-uri web în domeniul
publicității imobiliare și proprietăților comerciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01271

(111)185047

18/02/2022
REMUS-VALENTIN POPOVICI,
SOS NICOLAE TITULESCU, NR.
10, BL. 20, SC A, ET 9, AP 41,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011132,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrare de afaceri, asistență
comercială
în
managementul
afacerilor,
asistență comercială privind crearea de
întreprinderi comerciale, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în afaceri,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, furnizare de asistență
în afaceri.
45. Servicii juridice, cercetări juridice, cercetare
juridică în legătură cu tranzacții imobiliare,
asistență juridică la întocmirea contractelor,
consultanță în legătură cu respectarea protecției
datelor, consiliere juridică, consultanță pentru
afaceri juridice personale, furnizarea de
informații juridice, furnizarea de informații cu
privire la servicii juridice, furnizare de informații
în domeniul juridic, furnizare de informații
judiciare, furnizare de informații despre servicii
juridice pe un site web, furnizare de informații
cu privire la drepturile omului, intermediere
în proceduri juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, servicii de asistență legală, servicii de
consultanță juridică, servicii de consiliere în
materie de reglementări, servicii de consiliere
cu privire la drepturile consumatorilor (consiliere
juridică), servicii de informare, consultative și
de consultanță referitoare la probleme juridice,
servicii de consultanță pentru proprietatea
intelectuală pentru investitori, servicii de
înregistrare legală, servicii de înregistrare de
societăți, servicii de notificare judiciară, servicii
de informații juridice, servicii de informare
pe probleme legale, servicii de pregătire a
documentelor juridice, servicii juridice în legătură
cu negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice în domeniul imigrației, servicii
juridice pentru înființarea și înregistrarea firmelor,
servicii juridice legate de afaceri, servicii juridice
(paralegale), servicii juridice pro bono.
───────

R&R PARTNERS BUCHAREST
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01278
(111)185048
18/02/2022
ALEXANDRU-CRISTINEL CHITU,
STR. COZIEI NR. 3-5, ET. 1, AP.
10, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

pt GROUP
(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 01.01.10;
01.01.16; 27.05.01; 26.01.05; 26.01.20;
29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate: vișiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Aperitive pe bază de făină, aperitive (tartine),
batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, blat de pizza, biscuiți cu
aromă de brânză, brioșe, clătite, gustări sărate
pe bază de cereale, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, plăcinte cu legume, plăcinte, produse
de patiserie aromate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, quiche
(tarte sărate), sandvișuri, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi
din cacao gata preparate, și băuturi pe bază
de cacao, băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, alimente
pe bază de cacao, cozonaci, cornuri, dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, deserturi pe
bază de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, dulciuri înghețate, baghete, batoane de
pâine, biscuiți aperitiv, brioșe englezești.

35. Asistență

în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de afaceri, administrare a afacerilor
pentru restaurante, asistență comercială în
managementul afacerilor, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență
comercială privind deschiderea de francize,
administrarea
magazinelor,
administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în management pentru firme
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în afaceri,
asistență privind organizarea întreprinderii,
furnizare de asistență în afaceri, asistență privind
planificarea comercială, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, gestiune
administrativă externalizată pentru companii,
întocmire de rapoarte economice, management
de restaurant pentru terți, management
în procesele de afaceri, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, managementul
activităților comerciale, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
de publicitate, pentru terți, managementul
proiectelor de afaceri, planificarea afacerilor,
planificare strategică în afaceri, organizarea
afacerilor, servicii de administrare de stocuri,
servicii de administrare a afacerilor.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de ceainării, servicii oferite de fastfooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servicii
oferite de pizzerii, organizare de banchete,
organizare de mese la hoteluri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
ceainărie, servire de alimente și băuturi.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01279

(111)185049

18/02/2022
AMARELFIS CLAVERNICOL SRL,
STR. TRAIAN NR.69, PARTER,
JUD. GALAȚI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRIANT MOVER
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și
de
laborator,
aparate
și
simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, tablete, tablete grafice, tablete
digitale, huse pentru tablete, software pentru
tablete, tastaturi pentru tablete, suporturi
de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, software, calculatoare, cabluri
pentru calculatoare, tastaturi de calculatoare,
telefoane, telefoane mobile, telefoane de
mașină, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane inteligente, cabluri usb, cabluri USB
pentru telefoane mobile, routere wireless,
routere USB fără fir, modemuri externe,
modemuri, modemuri pentru telefon, modemuri
cu cablu, modemuri pentru fibră optică, panouri
solare, structuri de panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
celule fotovoltaice, invertoare fotovoltaice,
module fotovoltaice, module fotovoltaice solare,

aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate de
date mobile, aparate pentru transmiterea
datelor mobile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
cartele telefonice preplătite, codate magnetic,
servere de internet, telefoane cu internet,
software pentru acces la internet, software
descărcabil de pe internet, amplificatoare
(antene) pentru internetul obiectelor (IoT),
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi de
calculator, tastaturi fara fir, tastaturi pentru
telefoane mobile, huse de videocamere,
huse pentru laptopuri, huse pentru agende
electronice, huse pentru CD-uri, huse pentru
calculatoare tabletă, huse pentru DVD playere,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
optice, laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru laptopuri, suporturi de
răcire pentru laptopuri, imprimante portabile fără
fir pentru utilizare cu laptopuri și dispozitive
mobile,
imprimante,
imprimante
scaner,
imprimante laser, imprimante color, imprimante
xerox, servere pentru imprimante, programe
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
imprimante pentru calculator, adaptoare pentru
imprimante, imprimante multifuncționale (MFP),
imprimante de documente pentru calculatoare,
programe pentru calculatoare, rețele de
calculatoare, calculatoare de buzunar, netbookuri (calculatoare).
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru răcire și înghețare,
echipament
pentru
încălzire,
ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, instalații de uscare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tablete

709

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

grafice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tablete digitale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu software pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tastaturi pentru tablete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri pentru
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tastaturi de calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane de mașină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
baterii pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri USB, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri USB
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de iluminat și
reflectoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aprinzătoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru răcire și
înghețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de uscare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tablete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tablete grafice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tablete digitale,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru tablete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu software pentru tablete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tastaturi pentru
tablete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu software, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu calculatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri pentru
calculatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tastaturi de calculatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane de mașină, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu baterii pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri USB, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cabluri USB pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru încălzire și uscare personală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aprinzătoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipament
pentru răcire și înghețare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
de uscare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tablete grafice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tablete digitale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru tablete, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu software
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tastaturi pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu calculatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri pentru
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tastaturi de calculatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu telefoane de mașină, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baterii pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri USB,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri USB pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aprinzătoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipament pentru răcire și înghețare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
uscare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu routere
wireless, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu routere USB fără fir, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu modemuri
externe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu modemuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu modemuri pentru
telefon, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu modemuri cu cablu, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu modemuri
pentru fibră optică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri solare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu structuri

de panouri solare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri solare pentru
generarea de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu panouri solare
pentru producerea energiei electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu celule
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu invertoare fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu module fotovoltaice solare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu routere wireless, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu routere USB fără
fir, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu modemuri externe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu modemuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu modemuri
pentru telefon, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu modemuri cu cablu, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu modemuri
pentru fibră optică, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri solare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu structuri de
panouri solare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu panouri solare pentru generarea
de electricitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu panouri solare pentru producerea
energiei electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu celule fotovoltaice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu invertoare
fotovoltaice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu module fotovoltaice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu module
fotovoltaice solare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tablete grafice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tablete digitale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin catalog în legătură cu software pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tastaturi pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu calculatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
pentru calculatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tastaturi de
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu telefoane
de mașină, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu baterii pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cabluri USB, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
USB pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu routere
wireless, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu routere USB fără fir,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu modemuri externe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
modemuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu modemuri pentru telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu modemuri cu cablu, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu modemuri pentru fibră optică, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
panouri solare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu structuri de panouri
solare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu panouri solare pentru
generarea de electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu celule fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu invertoare fotovoltaice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu module fotovoltaice
solare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aparate și instrumente
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aprinzătoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu echipament pentru răcire și înghețare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu instalații de uscare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu routere
wireless, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu routere USB fără fir, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu modemuri externe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu modemuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu modemuri pentru telefon, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu modemuri cu cablu, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu modemuri pentru
fibră optică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri solare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
structuri de panouri solare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
solare pentru generarea de electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri solare pentru producerea energiei
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu celule fotovoltaice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu invertoare fotovoltaice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu module fotovoltaice solare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, organizare
de abonamente la servicii de internet, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, realizarea abonamentelor
la servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), marketing pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
date mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru transmiterea
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datelor mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cartele telefonice preplătite, codate magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu servere de internet, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane cu internet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software pentru acces la internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu software
descărcabil de pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu amplificatoare (antene)
pentru internetul obiectelor (IoT), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tastaturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tastaturi multifuncționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tastaturi de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tastaturi fara fir, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tastaturi
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse de videocamere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru agende
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru CD-uri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru calculatoare tabletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru DVD
playere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru CD-playere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
aparate optice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
imprimante portabile fără fir pentru utilizare
cu laptopuri și dispozitive mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imprimante scaner, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu imprimante laser,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imprimante color, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu imprimante xerox,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
servere pentru imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu programe pentru
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu cabluri pentru imprimante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
imprimante pentru calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adaptoare pentru
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu imprimante multifuncționale (MFP),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
imprimante de documente pentru calculatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu programe pentru calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rețele de
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu calculatoare de buzunar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu netbookuri (calculatoare), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate de date mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru transmiterea datelor mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de date,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cartele telefonice preplătite, codate magnetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
servere de internet, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane cu internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
software pentru acces la internet, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu software
descărcabil de pe internet, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu amplificatoare (antene)
pentru internetul obiectelor (IoT), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tastaturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tastaturi multifuncționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tastaturi de calculator,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tastaturi fara fir, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tastaturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
huse de videocamere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu huse pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru agende electronice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru CDuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru calculatoare tabletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
DVD playere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru CD-playere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
aparate optice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu laptopuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
portabile fără fir pentru utilizare cu laptopuri și
dispozitive mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu imprimante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu imprimante scaner, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
laser, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu imprimante color, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu imprimante xerox, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu servere
pentru imprimante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu programe pentru imprimante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri pentru imprimante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu imprimante pentru
calculator, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare pentru imprimante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
multifuncționale (MFP), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu imprimante de documente
pentru calculatoare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu programe pentru
calculatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rețele de calculatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu calculatoare
de buzunar, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu netbook-uri (calculatoare), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de date mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru transmiterea datelor mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de date, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de date, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cartele
telefonice preplătite, codate magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu servere de internet, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telefoane
cu internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu software pentru acces
la internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu software descărcabil de
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu amplificatoare (antene)
pentru internetul obiectelor (IoT), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tastaturi multifuncționale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tastaturi fara
fir, servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu tastaturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse de videocamere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
agende electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
CD-uri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru calculatoare tabletă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru DVD playere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru CD-playere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru aparate optice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu genți adaptate pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi adaptate pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imprimante portabile fără fir pentru utilizare
cu laptopuri și dispozitive mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu imprimante scaner, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu imprimante laser, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu imprimante
color, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu imprimante xerox, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu servere
pentru imprimante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu programe pentru
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu imprimante pentru calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adaptoare pentru imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu imprimante
multifuncționale (MFP), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu imprimante
de documente pentru calculatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu programe pentru calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rețele de calculatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu calculatoare de
buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu netbook-uri (calculatoare).
38. Servicii de telecomunicații prin telefon pe
bază de cartele telefonice preplătite, furnizarea
accesului la internet, servicii de acces la internet,
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furnizori de servicii de internet, transmitere de
date pe internet, servicii de telefonie prin internet,
servicii de comunicare pe internet, furnizarea
accesului la internet pentru terți, transmitere
de conținuturi multimedia pe internet, furnizare
de servicii de acces la internet, furnizare de
instalații de telecomunicații, furnizare de instalații
de comunicare prin cablu, furnizare de instalații
pentru recepție radio și transmisie radio, servicii
de telecomunicații.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01283

(111)185258

18/02/2022
SAGO FRANCHISE SRL, STR.
REPUBLICII NR. 28/A, PARTER,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SAGO THE WAY OF COFFEE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.07; 29.01.08
(591) Culori revendicate: maro deschis (HEX
#CF904A), maro închis (HEX #31241C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, amestecuri de cafea, boabe de
cafea, boabe de cafea prăjite, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), capsule de cafea umplute,
cafea solubilă, amestecuri de cafea și malț,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază

de cafea), pungi de cafea, cafea măcinată,
arome de cafea, cafea liofilizată, esențe de
cafea altele decât uleiurile esențiale folosite ca
înlocuitori pentru cafea, orz prăjit și malț pentru
utilizare ca înlocuitori pentru cafea.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
solicitate în clasa 30 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
pagină web, prin intermediul caselor de comenzi
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produselor în
legatură cu cafea, echipamente şi accesorii în
legătură cu cafea (aparate pentru prăjit cafeaua,
percolatoare electrice de cafea, maşini de cafea
expreso, filtre de cafea electrice, ibrice de
cafea electrice fără fir, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate de refrigerare, instalaţii
automate pentru prepararea cafelei), servicii
de francizare şi anume furnizarea asistenţei
tehnice pentru înfiinţarea şi/sau funcţionarea de
restaurante, cafenele, cafe-baruri, snack-baruri,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, servicii de agenţii de importexport, servicii de comerț cu amănuntul şi
cu ridicata legate de produse de cafea,
echipamente şi accesorii în legătură cu cafea
(aparate pentru prăjit cafeaua, percolatoare
electrice de cafea, maşini de cafea expreso, filtre
de cafea electrice, ibrice de cafea electrice fără
fir, aparate pentru răcirea băuturilor, aparate de
refrigerare, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei).
43. Servicii contractuale de alimentație, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de cafenea, servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
oferite de snack-baruri, servicii ale barurilor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii de restaurant și
bar, furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
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mobilă, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01288

(111)185270

18/02/2022
IDEAL HOME REALTY S.R.L.,
STR. BECLEAN, NR. 9A, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, asigurări,
administrarea asigurărilor, agenții de asigurări,
servicii de asigurări personale, servicii de
asigurări de locuințe, servicii de asigurări
de viață, servicii de brokeraj de asigurări,
servicii de încheiere de asigurări, servicii
privind asigurările de călătorie, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, servicii de
brokeraj aferente asigurărilor medicale, furnizare
de informații privind serviciile de asigurări și
serviciile financiare, subscriere de asigurări
pentru accidente auto, brokeraj imobiliar,
brokeraj de reasigurări, brokeraj de asigurări,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări financiare de
proprietăți imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01303

(111)185050

20/02/2022
ISWT MEDICAL S.R.L., STR.
DIACONU CORESI NR. 53,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013402,
ROMANIA

IDEAL HOME Intelligent Deal
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
23.01.25; 26.11.02; 26.11.11; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, servicii imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, servicii de căutare de
proprietăți imobiliare naționale, servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii

Neuristica
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.04; 02.09.25; 21.01.14
Culori revendicate: mov (HEX #500896),
turcoaz (HEX #04E0E0), galben (HEX
#FEF102), roșu (HEX #FA3028)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Întocmire

de rapoarte cu privire la
aspecte
legate
de
îngrijirea
sănătății,
emiterea de rapoarte medicale, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, compilarea de rapoarte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale.
44. Servicii ambulatorii, asistarea persoanelor
în vederea renunțării la fumat, asistență
medicală la domiciliu, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, centre rezidențiale de asistență
medicală, consiliere cu privire la asistența
socială a persoanelor în vârstă (sănătate),
consiliere cu privire la diete și nutriție,
consiliere genetică, consiliere legată de nutriție,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
în materie de sănătate, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
consultanță legată de nutriție, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
evaluarea controlului greutății, evaluarea riscului
asupra sănătăţii, fizioterapie, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, furnizare de informații
despre controale fizice, furnizare de informații
nutriționale despre alimente, furnizare de
informații referitoare la nutriție, furnizare de
informații în materie de sănătate, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizare de servicii de tratament pentru
renunțarea la fumat, furnizare de servicii online
de fișe medicale, cu excepția odontologiei,
furnizare de servicii privind programe de
pierdere în greutate, furnizarea de informatii
medicale prin intermediul unei retele globale
de calculatoare, furnizarea de servicii de
îngrijire a sănătății la domiciliu, hipnoterapie,
monitorizarea pacienților, orientare dietetică
și nutrițională, pilates terapeutic, planificare
familială, planificare și supraveghere a dietei
pentru scăderea în greutate, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
planificare de programe de scădere în
greutate, reabilitare fizică, reabilitarea pacienților
dependenți de alcool, reabilitarea pacienților
dependenți de droguri, reabilitarea pacienților

dependenți de narcotice, reabilitarea pacienților
în urma abuzului de substanțe, reabilitarea
toxicomanilor, recomandări în materie de alergii,
servicii consultative privind controlul greutății,
servicii consultative privind pierderea în greutate,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
de analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de asistență pentru
bolnavi la domiciliu, servicii de asistență sanitară
la domiciliu, servicii de asistență spitalicească
la domiciliu, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la diete, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției, servicii de
consultanță legate de nutriție, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în vederea
pierderii în greutate, servicii de depistare a
tulburărilor de învățare, servicii de dietetică,
servicii de îngrijire mentală, servicii de evaluare
a sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
gestionare a greutății, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de informare
și consiliere cu privire la sănătate, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de logopedie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire medicală pentru pacienții internați și
externi, servicii de muzicoterapie, servicii de
planificare de regimuri de slăbit, servicii de
terapie, servicii de terapie a insomniei, servicii de
terapie a vocii și de logopedie, servicii de terapie
ocupațională, servicii de terapie ocupațională
și reabilitare, servicii medicale pentru tratarea
bolii alzheimer, servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii pentru planificarea programelor de
scădere în greutate, servicii pentru scăderea
în greutate, servicii prestate de dieteticieni,
servicii referitoare la tratarea dependenței,
studii de evaluare a riscului privind starea
de sănătate, studii de evaluare a sănătății,
supervizare de programe de pierdere în greutate,
terapie logopedă, terapie muzicală în scopuri
fizice, psihologice și cognitive, terapie prin
dans, terapie împotriva fumatului, terapii auditivverbale, tratamente pentru controlul greutății,
tratamente terapeutice pentru corp, servicii
medicale, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, asistență medicală,
asistență medicală de urgență, servicii oferite
de clinici, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, consiliere medicală în domeniul
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slăbitului, consiliere medicală în legătură cu
stresul, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
consultanță medicală pentru alegerea corectă
de scaune cu rotile, comode, dispozitive de
ridicare pentru persoanele cu handicap, cadre
pentru mers și paturi, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultații
medicale, diagnosticarea bolilor, depistarea
osteoporozei, efectuare de studii asupra
somnului pentru diagnosticare medicală sau
tratament, efectuarea examenelor medicale,
examinarea medicală a persoanelor (screening),
furizare de informații pacienților în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare
de informații medicale în domeniul geriatriei,
furnizare de informații medicale în domeniul
pierderii în greutate, furnizare de informații
nutriționale despre alimente pentru pierderea
în greutate de uz medical, furnizare de
informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
tratament medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, informații medicale,
îngrijire medicală, îngrijire medicală ambulatorie,
interpretare de semnale electrocardiografice,
asistență medicală, monitorizare la distanță
de date medicale pentru diagnostic și
tratament medical, planificare de tratamente
medicale, podolog, psihiatrie, servicii ale
clinicilor medicale, îngrijire paliativă, îngrijirea
medicală a picioarelor, servicii de analize de
sânge, servicii de analize medicale, servicii de
asistent(ă) pentru persoanele în vârstă, servicii
de asistență medicală, servicii de consiliere
legate de tratarea bolilor degenerative, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere medicală la domiciliu, servicii
de consiliere referitoare la bolile degenerative,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de control fizic, servicii
de depistare a cancerului, servicii de evaluare
medicală, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii

de examinări medicale, servicii de furnizare
de informații medicale, servicii de imagistică
medicală, servicii de informare medicală, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de telemedicină,
servicii de testare medicală, și anume, evaluarea
condiției fizice, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
furnizate de spitale private, servicii medicale de
diagnostic (testare și analiză), servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii prestate de medici, servicii psihiatrice,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii spitalicești, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilități, testare genetică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament.
───────

(111)185051

(210)
(151)
(732)

M 2022 01307

(740)

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

21/02/2022
LEGEND OPTIC S.R.L., STR.
MOLNAR JANOS NR. 14, AP. 1-2,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

LEGEND OPTIC
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate: galben, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Picături de ochi, soluții de curățare de uz

medical, preparate pentru curățarea lentilelor,
dezinfectante pentru lentile de contact, soluții
neutralizante pentru lentilele de contact, soluții
pentru curățarea lentilelor de contact, soluții
pentru lentile de contact, picături pentru ochi
medicinale, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, dezinfectanți și antiseptice, picături
pentru ochi medicinale.
9. Dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, potențiatoare optice, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, ochelari
corectori, ochelari de soare, rame pentru ochelari
de vedere și ochelari de soare, lentile, lentile
oftalmologice, lentile pentru ochelari, lentile
de contact, sticla de ochelari, snururi pentru
ochelari, brațe pentru ochelari, săculeți pentru
ochelari, piese pentru ochelari, suporturi de nas
pentru ochelari, etuiuri si tocuri de ochelari,
ochelari de realitate virtuală, ochelari inteligenți,
ochelari 3d, ochelari cu cameră video.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, instrumente oftalmologice, lasere
de uz oftalmologic, echipament pentru
diagnosticare, examinare și monitorizare,
oftalmometre, oftalmoscoape, aparate pentru
analize
oftalmologice,
echipamente
de
diagnosticare de uz oftalmologic, aparate de
imagistică medicala.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor precum picături de ochi, soluții
de curățare de uz medical, preparate pentru
curățarea lentilelor, dezinfectante pentru lentile
de contact, soluții neutralizante pentru lentilele
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor
de contact, soluții pentru lentile de contact,
picături pentru ochi medicinale, soluții pentru
dezinfectarea lentilelor de contact, soluții pentru
sterilizarea lentilelor de contact, soluții pentru
hidratarea lentilelor de contact, dezinfectanți
și antiseptice, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, potențiatoare optice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
ochelari corectori, ochelari de soare, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, lentile,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile de contact, sticla de ochelari, snururi
pentru ochelari, brațe pentru ochelari, săculeți
pentru ochelari, piese pentru ochelari, suporturi
de nas pentru ochelari, etuiuri si tocuri de
ochelari, ochelari de realitate virtuală, ochelari
inteligenți, ochelari 3d, ochelari cu cameră video,
aparate și instrumente medicale și veterinare,

instrumente oftalmologice, lasere de uz
oftalmologic, echipament pentru diagnosticare,
examinare și monitorizare, oftalmometre,
oftalmoscoape,
aparate
pentru
analize
oftalmologice, echipamente de diagnosticare de
uz oftalmologic, aparate de imagistică medicală,
(cu excepția transportului), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web sau platforme specializate proprii sau
terţe, astfel încât terţii să le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse prin toate mediile cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, furnizarea de informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă si consultanţă
comercială, servicii de agenții de import-export,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.
40. Servicii de fabricare personalizată și montaj,
fabricare la comandă de lentile oftalmice
pentru ochelari, tratamentul și transformarea
materialelor, șlefuirea și polizarea sticlei pentru
ochelari de vedere.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni,
servicii
medicale,
servicii
de
oftalmologie, servicii prestate de opticieni.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01313

(111)185052

21/02/2022
CORPORATE OFFICE SOLUTION
SRL, SOS. BUCURESTIPLOIESTI, NR. 73-81, CORP 2,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

închiriere de mobilier de birou, închiriere de
clădiri modulare transportabile.
───────

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

(540)

(111)185205

(210)
(151)
(732)

M 2022 01324

(740)

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

21/02/2022
LEXISCOR ACCELERATOR
CITIRE SRL, BULEVARDUL
CHIMIEI NR. 14, ARIPA
CENTRALA, CAMERA 8, JUDEȚ
IAȘI, MUN. IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

LexiScor
ACCELERATOR CITIRE

MASIA Inspiring Innovation
(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25;
29.01.13
(591) Culori revendicate: crem, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
43. Servicii oferite de catering, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații
pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de pavilioane, închiriere de construcții
transportabile, închiriere mobilier de interior,
închiriere de săli de reuniune, închiriere spații
pentru birouri temporare, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de mobilier pentru
conferințe, închiriere de săli de conferințe,

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 17.01.05; 26.11.03
(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Sisteme de operare pentru evaluarea,
calcularea și acordarea unui scor privind gradul
de complexitate de citire a unui text, software
pentru evaluarea, calcularea și acordarea unui
scor privind gradul de complexitate de citire a
unui text, programe pentru evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, materiale didactice și
de instruire, toate produsele enumerate anterior
purtand inscriptionat indicatii și /sau mentiuni
privind scorul gradului de complexitate de citire
a unui text.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
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pentru pomul de crăciun, toate produsele
enumerate anterior purtand inscriptionat indicatii
și / sau mentiuni privind scorul gradului de
complexitate de citire a unui text.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata de sisteme de operare pentru evaluarea,
calcularea și acordarea unui scor privind gradul
de complexitate de citire a unui text, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata de software
pentru evaluarea, calcularea și acordarea unui
scor privind gradul de complexitate de citire
a unui text, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata de programe pentru evaluarea,
calcularea și acordarea unui scor privind gradul
de complexitate de citire a unui text, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul de sisteme de operare pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul de software pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul de programe pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, servicii
publicitare pentru sisteme de operare pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, servicii publicitare pentru software pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a
unui text, servicii publicitare pentru programe
pentru evaluarea, calcularea și acordarea unui
scor privind gradul de complexitate de citire
a unui text, servicii de promovare pentru
sisteme de operare pentru evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text, servicii de
promovare pentru software si programe pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a
unui text, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare de
sisteme de operare pentru evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare de software si programe
pentru evaluarea, calcularea și acordarea
unui scor privind gradul de complexitate de
citire a unui text, promovare de produse

și servicii ale altor persoane, cu privire la
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a
unui text, prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților, cu privire la
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, prin evenimente promoționale, promovare
vânzării de bunuri și servicii pentru terți, cu
privire la evaluarea, calcularea și acordarea unui
scor privind gradul de complexitate de citire a
unui text, prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea comercială de produse si servicii
referitorare la evaluarea, calcularea și acordarea
unui scor privind gradul de complexitate de
citire a unui text, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, care se
refera la evaluarea, calcularea și acordarea
unui scor privind gradul de complexitate
de citire a unui text, consultanță privind
conducerea întreprinderilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de materiale educative cu indicatii
și /sau mentiuni privind scorul gradului de
complexitate de citire a unui text (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, toate serviciile enumerate
anterior in legatura cu evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text.
42. Servicii IT pentru evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01325
(111)185053
21/02/2022
IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.
POLIGRAFIEI, NR.1B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 12381, ROMANIA

SELF STORAGE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, administrare
de proprietăți imobiliare, afaceri imobiliare.

(111)185055

(210)
(151)
(732)

M 2022 01331

(740)

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

21/02/2022
LABORATOIRES ARKOPHARMA,
1ÈRE AVENUE 2709 M, LID DE
CARROS LE BROC, CARROS,
06510, FRANȚA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01327

(111)185054

21/02/2022
LABORATOIRES ARKOPHARMA,
1ÈRE AVENUE 2709 M, LID DE
CARROS LE BROC, CARROS,
06510, FRANȚA

FORDERM by Forcapil
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2133C), roz (Pantone 212C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, uleiuri esentiale.
5. Preparate farmaceutice, alimente si substante
dietetice adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare pentru oameni.

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

(540)

───────

FORSUN by Forcapil
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru
(Pantone#2133C), portocaliu
(Pantone#158C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, uleiuri esentiale.
5. Preparate farmaceutice, alimente si substante
dietetice adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare pentru oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01333

(111)184979

21/02/2022
ECOTRON SA, STR. CĂPITAN
ALEXANDRU ȘERBĂNESCU
NR. 41-43, CAM. 5, BL. 20J, SC.
2, ET.4, AP. 37, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

ECOTRON
(531)

Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.02;
26.01.01; 26.01.04; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate: turcoaz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii publicitare pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor cu privire la deseuri, deseuri electrice,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate, marketing.
39. Servicii de transport, ambalare şi depozitare
deşeuri, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), transportul şi depozitarea deşeurilor,
transportul şi depozitarea gunoaielor, ambalarea
bunurilor, depozitarea de bunuri, depozitare/
înmagazinare, furnizarea de informatii cu

privire la serviciile de depozitare, transport,
închirierea de vehicule, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenţie de
transport (expediere (Am.))/servicii de agenţie
de transport, închirierea de garaje, transportul
de pasageri, depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic, operaţiuni de
încărcare-descărcare, remorcare, servicii de
broker de transport, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, informaţii despre
depozitare,
închirierea
containerelor
de
depozitare, transportarea deșeurilor către
groapa de deșeuri.
40. Tratament de materiale, cu exceptia
serviciilor din domeniul tratarii si purificarii apei,
servicii de gestionare a deşeurilor (reciclare),
reciclare de deşeuri, incinerarea deşeurilor şi a
gunoiului, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile
(transformare),
decontaminarea
materialelor periculoase, distrugerea deşeurilor
şi gunoaielor, reciclarea deşeurilor şi a gunoiului,
furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, refolosirea creativă (reciclarea
deşeurilor), tratarea deşeurilor (transformare).
41. Servicii educative referitoare la probleme
de mediu, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediului, educatie,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire)
42. Servicii de consultanta privind mediul, studii
de mediu, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, consultanţă tehnologică evaluarea
riscurilor de mediu, monitorizare de mediu a
zonelor de tratare a deșeurilor, monitorizare de
mediu a zonelor de depozitare a deșeurilor,
servicii de monitorizare a mediului, studii în
domeniul protecției mediului, consultanță tehnică
în domeniul ingineriei mediului, consultanță
tehnică în domeniul științei mediului, consultanță
în materie de protecție a mediului, compilare de
informații privind condițiile de mediu, compilare
de informații despre mediu, colectare de
informații privind mediul, cercetarea în domeniul
protecției mediului, cercetare în domeniul
conservării mediului, servicii de evaluare a
stării mediului, servicii de consultanță privind
planificarea de mediu, servicii de consultanță
privind cercetarea în domeniul protecției
mediului, servicii de consultanță în materie de
protecție a mediului, servicii de consultanță
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în materie de poluare a mediului, servicii de
consultanță în materie de siguranță a mediului,
toate acestea cu exceptia serviciilor din domeniul
tratarii si purificarii apei.

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)

M 2022 01335

(111)185057
21/02/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 17, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA
M 2022 01336

(111)185056

21/02/2022
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 17, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

ORIGINALLY FRUTTIA Delicio
(531)

PROMENADA by PRIMAVERA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.06
(591) Culori revendicate: alb, verde deschis,
verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 05.03.11; 05.03.15; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06
(591) Culori revendicate: alb, roșu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe și sucuri de fructe.
35. Publicitate.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01340
(111)185058
21/02/2022
SC TEXTIM PROD SRL, STR.
HOTAR 10, JUD. NEAMȚ,
RAUCESTI, 617370, NEAMȚ,
ROMANIA

Miss Collection your
passion for fashion
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
25.01.19; 02.09.19
(591) Culori revendicate: alb, rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Ciorapi, șosete și ciorapi, ciorapi trei-sferturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 01357
(111)185060
21/02/2022
DESPINA MARIA BORDEAN,
STR. MURES NR 2, SC. G, AP.
1, JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
300422, TIMIȘ, ROMANIA
ADRIAN RIVIȘ, STR. C.
GROȘFORANU, BL. 14, AC. A, AP.
10, JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
DUCU SANDU ȘTEF, STR.
AMFOREI NR. 8 E, JUDETUL
TIMIS, TIMIȘOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33, JUDETULM
TIMIS, RECAȘ, 307340, TIMIȘ,
ROMANIA
DELIA - GABRIELA DUMBRAVĂ,
STR. INTRAREA ROMA NR.1,
SC. B, AP. 5, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, 300560, TIMIȘ,
ROMANIA
CORINA DANA MIȘCĂ, STR.
MUREȘ NR.32, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
LIANA MARIA ALDA, STR.
ETOLIA NR. 6, JUDETUL TIMIS,
DUMBRĂVIȚA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA - NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR. 40, JUDETUL
TIMIS, DUMBRĂVIȚA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA
VIORICA - MIRELA POPA, STR.
ATENA NR. 3/1, JUDETUL TIMIS,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
MARIANA - ATENA POIANA,
CALEA ȘAGULUI NR. 85, BL. 11,
SC. G, AP. 28, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, 300516, TIMIȘ,
ROMANIA
AURICA - BREICA BOROZAN,
CALEATORONTALULUI NR. 10,
SC. A, AP. 18, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LAURA RĂDULESCU, CALEA
TIMIȘOAREI NR. 52, JUDETUL
TIMIS, RECAȘ, 307340, TIMIȘ,
ROMANIA
SIMION ALDA, STR. ETOLIA NR.
6, JUDETUL TIMIS, DUMBRĂVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

GEM JAM
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
19.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare, pesntru
scopuri medicale sau veterinare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01359
(111)185110
22/02/2022
CONFLUENȚE EST SRL, STR.
DR. JOSEPH LISTER, NR.11A,
MANSARDA, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

(111)185296
22/02/2022
DEMIDO CONSULTING SRL,
STRADA MARASESTI NR.40,
JUDETUL GIURGIU, BOLENTIN
DEAL, GIURGIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01366

(740)

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

(540)

DIVERONA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Lavete pentru ochelari, soluţii pentru şters şi
curăţat lentilele de ochelari.
9. Ochelari şi lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari.

BUN DE ROMÂNIA

───────
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde deschis, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, activități de promovare în mediul
online și offline în legătură cu produse ale terților,
activități de comercializare cu produse ale
terților, inclusiv în mediul online, prin intermediul
unor magazine și portaluri online, inclusiv prin
regruparea acestora în cadrul unor pachete, cutii
și coșuri cadou, într-un mod care să permită
consumatorilor să le vadă și să le achiziționeze
comod.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01367
(111)185297
22/02/2022
DEMIDO CONSULTING S.R.L.,
STRADA MĂRĂȘESTI NR. 40,
JUD. GIURGIU, BOLINTIN DEAL,
GIURGIU, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

(111)185061
01/03/2022
SOCIETATEA PROFESIONALĂ
NOTARIALĂ POPA IONUȚ
FLORIN, DOROBANȚU SIMONAIUSTINA ȘI ASOCIAȚII, STR.
REPUBLICII NR. 28, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
M 2022 01374

Vizzini
(531)

Clasificare Viena: 29.01.05; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.03
(591) Culori revendicate: mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Lavete pentru ochelari, soluţii pentru şters şi
curăţat lentilele de ochelari.
9. Ochelari şi lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 03.02.09;
03.02.15; 03.02.24; 20.01.03
(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#183E65)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum

şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01377

(111)185062

03/03/2022
SOCIETATEA PROFESIONALA
NOTARIALA POPA IONUȚ
FLORIN, DOROBANȚU SIMONAIUSTINA ȘI ASOCIAȚII, STR.
REPUBLICII NR. 28, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

M 2022 01383

(111)185128

22/02/2022
ADRIAN GURLEA, STR. ION
CAMPEANU, NR. 29, BL 6, AP
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RUXANDRA IANA RUNTAG,
STR.ION CAMPEANU, NR. 29, BL
6, AP 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PLAJA DE CARTE
VAMA VECHE
(531)
(511)

POPA DOROBANȚU
ȘI ASOCIAȚII NOTARI
CU PERSPECTIVĂ
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.02.09
Culori revendicate: albastru (Pantone
183E65), gri (Pantone 848688)
(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

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
organizarea spectacolelor, organizare de
festivaluri, organizare de spectacole, organizare
de jocuri, organizare de competiții, organizarea
turneelor sportive, organizare de evenimente
muzicale, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de divertisment muzical, organizare de
interpretări muzicale, organizare de evenimente
recreative, organizare de turnee sportive,
organizare de competiții recreative, organizarea
de spectacole culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01385
(111)185083
22/02/2022
Bădan Mariana, SAT CIOLĂNEȘTII
DIN DEAL, NR.35, JUDEȚUL
TELEORMAN, COMUNA
CIOLĂNEȘTI, TELEORMAN,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185084
22/02/2022
AUREL BOGDAN CHIROIU,
STRADA VRANCIOAIA, NR. 2-4,
BL A, SC 2, ET 3, AP 79, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 023821, ROMANIA
M 2022 01386

TRUVAI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri rozé, vinuri
dulci, vin fiert, vin pentru gătit, vin de mure,
vinuri de masă, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri de desert, vinuri cu alcool,
vin spumant de struguri, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, vinuri cu
indicație geografică protejată, vinuri cu denumire
de origine protejată.
───────

FERMA La Maria
(531)

Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate: roșu, albastru,
galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peste, păsări de curte si vanat,
pateu de bibilica, pateu de rata, carnati de
rata, extracte din carne, fructe si legume
conservate, congelate, uscate si gătite, jeleuri,
gemuri, dulceața de trandafiri, compoturi, sirop
de trandafiri, oua, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale,
malț .
43. Servicii de furnizare de alimente si băuturi,
cazare temporara.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01387

(111)185144

22/02/2022
S.C. P & C DENTAL CENTER
S.R.L., SAT. VALEA LUPULUI,
STR. LALELELOR, NR. 20D,
BIROUL 2, ET. 1, JUDEȚ IAȘI,
COM. VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

PC DENTAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea si depozitarea
marfurilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01401
(111)185033
22/02/2022
RINGHIOPOL SRL, STRADA
HĂRMANULUI NR. 49S, BIROUL
NR.1, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

e-electroshops
(531)

(111)185035
22/02/2022
RINGHIOPOL SRL, STRADA
HĂRMANULUI NR. 49S, BIROUL
NR.1, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2022 01402

RINGHIOPOL

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea,
transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, mecanisme
pentru aparate cu preplată, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție.
11. Aparate de iluminat și reflectoare.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea,
transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, mecanisme
pentru aparate cu preplată, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție.
11. Aparate de iluminat și reflectoare.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01403

(111)185001

22/02/2022
ZÂMBĂREȚ DE ZOR, SOSEAUA
NICOLINA, NR. 88, BLOC 1001,
SC. C, AP. 1, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Zâmbăreț de Zor.
Ficat Curat, ACUM!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a preparatelor
cosmetice, articolelor de toaletă nemedicinale,
parfumurilor, uleiurilor esenţiale, cafea, ceai,
cacao, produselor farmaceutice, suplimentelor
alimentare pe bază de minerale si suplimentelor
dietetice (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, servicii ce
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, scrierea si publicarea
de texte publicitare, marketing, organizarea
de târguri si expozitii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare in relatia
cu preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale, cafea,
ceai, cacao, produse farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale si suplimentele
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate.
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare. oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
întocmire de rapoarte psihologice.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(organizare
de
seminarii
educaționale,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, organizarea de seminarii pe teme

de comerț, organizare de seminarii în materie
de formare, desfășurare de seminarii didactice
privind administrarea timpului, organizare de
seminarii pe teme de educație, organizare
de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații on-line, publicare de cărți și reviste,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de editare, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), coaching personal (formare), servicii
educaționale de tip coaching, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), ateliere de
gatit, meditaţii, închirierea de echipament sportiv,
cu excepţia vehiculelor, traducere, subtitrare,
interpretariat lingvistic, interpretarea în limbajului
semnelor, servicii de discotecă, planificarea de
petreceri (divertisment), predarea gimnasticii,
instruire practică (demonstraţii), educatie fizica,
fotografie.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de tabere de vacanţă
(cazare), închirierea corturilor, închirierea sălilor
de ședintă, a corturilor și a clădirilor
transportabile, alimentatie publica, furnizare de
alimente şi băuturi: apă plată, apă minerală
și bere dintr-o rulotă mobilă, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de catering pentru
evenimente, consiliere în domeniul culinar,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
catering, snack-baruri, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii ale bistrourilor, preparare
de mâncăruri, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncare la
pachet, serviciu de catering pentru instituţii,
bufete cu autoservire, servicii de consultanţă cu
privire la alimente, servicii prestate de bucătari
personali, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor.
44. Consiliere
psihologică,
asistență
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
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psihologie ocupațională, examinare psihologică,
tratament psihologic, consultanță privind
psihologia integrativă, servicii de evaluare
psihologică, elaborare de profiluri psihologice,
servicii de consultații psihologice, servicii de
examinare psihologică, servicii de diagnostice
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
consilierea psihologică a personalului, furnizare
de informații referitoare la psihologie, teste
de personalitate cu scopuri psihologice, teste
psihologice efectuate în scopuri medicale,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, consiliere privind tratarea psihologică
a afecțiunilor medicale, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, servicii de terapie ocupațională,
consiliere privind terapia ocupațională, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, consiliere
în domeniul nașterii, servicii de psiholog,
consiliere privind nutriţia şi dieta, terapie asistată
cu animale, servicii de saloane de înfrumuseţare,
masaj, fizioterapie / terapie fizică, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
chiropractică, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), consiliere în domeniul
sănătăţii, îngrijirea sănătăţii, servicii de baie
publică în scopuri igienice, servicii de saună,
servicii de solarii, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de băi turceşti,
aranjamente florale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185004
22/02/2022
GRUSMAN EXCLUSIVE SRL,
COMUNA TOMESTI, NR.
CADASTRAL 64569, JUD. IAȘI,
TOMESTI, IAȘI, ROMANIA
M 2022 01404

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
ION CREANGA NR. 106, BL C1, ET. 4,
AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI, IASI, 700000,
IAȘI, ROMANIA

(540)

GRÜSMAN EXCLUSIVE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02;
26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistenţă, administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul
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proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, publicitate cu
plata per click, intocmirea statelor de plata,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, inchirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune,
actualizarea
materialelor
de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru

scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, afaceri
imobiliare, consultanță imobiliară, agenție
imobiliară, furnizare de cazare permanentă,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
consultanță
privind
achiziționarea
de
bunuri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, construcții și demolări de
clădiri, amenajarea spațiilor pentru magazine,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
curățare igienică (structuri mobile), curățarea
imobilelor, curățarea drumurilor, curățarea
monumentelor, curățarea spațiilor interioare,
curățarea și îngrijirea țesăturilor, materialelor
textile, a pielii, a blănii și a produselor din
aceste materiale, curățarea zonelor industriale,
curățenie în spații publice, decorare de clădiri,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de automobile.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01409

(111)185085

23/02/2022
SC NANOTEL SRL, ALEEA ŞCOLII
NR. 8, BL. 50A, AP. 10, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

FABRICA DE BANI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.01; 07.03.25; 26.11.03
(591) Culori revendicate: roșu, portocaliu,
violet, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
abonamente la pachete media, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata si online în
legătură cu cărți si alte publicații in domeniul
educației financiare, întrebări privind afacerile,
auditul afacerilor, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesionala în afaceri,
informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui

site web, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, marketing financiar,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
promovare de servicii financiare și de asigurări,
în numele terților, consultanță în domeniul
afacerilor privind reorganizarea financiară,
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri.
36. Servicii
bancare,
afaceri
financiare
și afaceri monetare, asistență financiară,
servicii
financiare,
investiție
financiară,
investiții financiare, planificare financiară și
management financiar, management financiar
și planificare financiară, managementul riscului
financiar, administrarea afacerilor financiare,
managementul pierderilor financiare, gestiunea
activelor financiare, servicii financiare personale,
servicii financiare computerizate, previziuni
financiare, informații financiare, asistență
financiară, planificare financiară, estimări
financiare, servicii financiare privind investițiile,
gestiunea fondurilor financiare.
38. Telecomunicații, difuzare de program TV,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de de transmisie, difuzare de
informații financiare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de afișe, organizare
de conferințe, creare (redactare) de podcasturi, servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminariî și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii
financiare, educație și instruire, publicare de
cărți și reviste, publicare multimedia de cărți,
împrumut de cărți și publicații periodice, transfer
de know-how (instruire), distribuție de filme.
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42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea de site-uri web, crearea si
întreținerea de site-uri web.
───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

M 2022 01414
(111)185086
23/02/2022
RAZVAN ALEXANDRU PELMUS,
STR. TEILOR, NR.27, COMUNA
CHIAJNA, JUDETUL ILFOV, SAT
DUDU, ILFOV, ROMANIA

(111)185087
23/02/2022
GIOVANNI MARIO FRANCESCO,
STR. RETEZAT NR. 2, JUDETUL
ILFOV, COMUNA DASCĂLU, SAT
CREAȚA, ILFOV, ROMANIA
M 2022 01421

VIRAL NATION
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

SAGA RAVE NATION
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01422

23/02/2022
GIOVANNI MARIO FRANCESCO,
STR. RETEZAT NR. 2, JUDETUL
ILFOV, COMUNA DASCĂLU, SAT
CREAȚA, ILFOV, ROMANIA

───────

25 STEFAS
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 25.07.01; 25.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degrsare și abrazive.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01423

(111)185090

23/02/2022
S.C. SIPEX COMPANY, SAT
ARICESTII RAHTIVANII, NR.1,
PARC INDUSTRIAL. CRANGUL
LUI BOT, DN 72, KM 8, JUDEȚ
PRAHOVA, ARICESTII RAHTIVANI,
107025, PRAHOVA, ROMANIA

(111)185089

23/02/2022
GIOVANNI MARIO FRANCESCO,
STR. RETEZAT NR. 2, JUDETUL
ILFOV, COMUNA DASCĂLU, SAT
CREAȚA, ILFOV, ROMANIA

SIPEX - Solutii in
constructii din 1997
(531)

AVENTURA, STRIGATI "URA!"
(531)

M 2022 01434

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.07.01; 25.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru inchis
(Pantone 0 37 84), albastru deschis
(Pantone 0 169 224), albastru (Pantone
655), bleu(Pantone 2995), rosu
(Pantone 185), rosu inchis (Pantone
207, mov (Pantone 234 0 41), visiniu
(Pantone 165 0 52)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
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stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185269
23/02/2022
STEFMARAN TEXTIL S.R.L., SAT
HINCHIRIȘ, NR.27, JUDEȚ BIHOR,
COMUNA LAZURI DE BEIUȘ,
BIHOR, ROMANIA
M 2022 01437

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

(540)

MARAN S

───────
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.08
(591) Culori revendicate: verde, albastru,
rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
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pijamale, tricouri sportive fără mâneci, articole de
confecții (imbracaminte).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01439

(210)
(151)
(732)

(111)185091

23/02/2022
IOAN-ROMEO TUDORACHE, ALE.
MESERIASILOR NR. 2, BL. C91
SC. 1 ET. 5 AP. 29, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(111)185092
23/02/2022
SC CLINICA DE IMPLANTOLOGIE
ȘI ESTETICĂ DENTARĂ
DR.ABBOUD S.R.L, STR. MALU
ROȘU NR. 81A, BLOC 106D, SC.
A, PARTER, AP. 2, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA
M 2022 01440

SMILE DESIGN

(540)
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.
───────

URBAN MASAJ
(531)

Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05; 26.11.08; 29.01.02
(591) Culori revendicate: Auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Masaj, servicii de frumusețe oferite de un
centru SPA, servicii de tratamente medicale
oferite de un centru SPA.
───────

(111)185189
24/02/2022
CERTION SRL, ALEEA
ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01457

(740)

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

(540)

INSPIRED TO ASPIRE
(511)
739
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35. Servicii privind managementul proiectelor

de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie pentru
imobile (suprafață exterioară), servicii de
curățenie industrială pentru imobile, consiliere
și consultanță în construcții, informații legate
de construcții și servicii de reparații
destinate imobilelor, servicii pentru acoperișuri
(construcții), servicii de instalații și reparații
ale rețelelor și sistemelor electrice și de
iluminat, servicii de instalații și reparații
ale sistemelor anti-furt, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor de încălzire,
reparații ale echipamentelor de aer condiționat
(de uz industrial), servicii de instalații
electrice, servicii de costruire de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea

electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(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.
───────

(111)185018

(210)
(151)
(732)

M 2022 01459

(740)

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

24/02/2022
WORKSHOP CC PRODUCTS
S.R.L., STR. GHEORGHE POP
DE BASESTI, NR. 16, CAM. 3, BL.
V1, SC. B, ET. 4, AP. 13, JUDEŢ
ALBA, ALBA IULIA, 510215, ALBA,
ROMANIA

(540)

CC CANDLES
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lumânări, lumânări parfumate.
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35. Publicitate si marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comert online si offline cu
lumanari, lumanari parfumate si parfumuri pentru
camera.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01462
(111)185094
24/02/2022
ZUCCHERO MEDIA SRL, STR.
TRIUMFULUI NR. 65, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012453, ROMANIA

BRIGADA NIMIC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru computere, programe de
operare pe calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabil,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme cinematografice, expuse,
filme, expuse.
16. Tipărituri, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice
şi educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, toate imprimate cu marca
inregistrata si vandute in scop promotional.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, servicii de relații
publice, organizare de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, administrarea
comercială a licențelelor pentru bunurile și
serviciile aparținând altora, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele
şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
furnizarea de informaţii comerciale prin
intermediul unui site web.
38. Servicii de telecomunicaţii, transmiterea
de fişiere digitale şi e-mail, difuzarea de
radio şi televiziune, trasmiterea de video
la cerere (video-on-demand), transmisie de

radio și televiziune, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, flux continuu (streaming)
de date, transmisia video la cerere.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de regie și producție de filme si seriale
tv, alte decât pentru filmele cu scop publicitar,
servicii de jocuri online, furnizarea de filme şi
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
servicii de trasmitere de video la cerere (videoon-demand), producerea de programe de radio
şi de televiziune, anumite servicii de scriere, de
exemplu, scenariști, compozitori, distribuție de
filme si seriale tv, regizarea de filme si seriale
tv, alta decât filmele publicitare, producţii de
filme si seriale tv, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme si seriale tv, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, scrierea de scenarii
de filme si seriale tv, scenarii, altele decât
cele publicitare, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe, filme,
seriale de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere.
───────

(111)185095

(210)
(151)
(732)

M 2022 01483

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
MIHAELA GAVENEA, STR. PANAIT
CERNA NR. 10, M43/1/7/31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

24/02/2022
SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,
STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 103,
CAM. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COSÂNZEANA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii)
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terților
a produselor din clasa 33, respectiv: băuturi
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alcoolice (cu excepția berii), vinuri (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

(210)
(151)
(732)

M 2022 01485

───────

(740)

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

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01484

(111)185096

24/02/2022
SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,
STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 103,
CAM. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
MIHAELA GAVENEA, STR. PANAIT
CERNA NR. 10, M43/1/7/31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)185097
24/02/2022
NOVOLINE PHARM SRL, STR.
ISACCEI NR. 7, CAMERA 1, BL.
12, SC. A, AP. 1, PARTER, JUDEȚ
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

DERMITEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Creme hidratante de uz medical.
───────

(540)

SCARABEU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terților
a produselor din clasa 33 respectiv: băuturi
alcoolice (cu excepția berii), vinuri (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.
───────

(111)185098
24/02/2022
NOVOLINE PHARM SRL, STR.
ISACCEI NR. 7, CAMERA 1, BL.
12, SC. A, AP. 1, PARTER, JUDEȚ
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01486

(740)

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

(540)

brizo
(531)
742
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme cu protecție solară (cosmetice), creme
de protecție solară (cosmetice).

M 2022 01493

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01488
(111)185099
25/02/2022
EUGIA PHARMA SPECIALTIES
LTD., PLOT. NO. 2, MAITRI VIHAR,
AMERPEET, HYDERABAD,
TELANGANA, 500038, INDIA

(111)185268
25/02/2022
EMANUEL GORGAN, STR.
ION CARP FLUIERICI, NR. 29,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

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

(540)

Eugia
(511)

Debora

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate medicale
și veterinare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.11; 26.01.03; 09.05.25
(591) Culori revendicate: negru, galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții,
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lenjerie de corp, lenjerie intimă și de noapte,
eșarfe, șaluri, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, bentițe pentru cap,
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), costume.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01495

(111)185100

25/02/2022
DAMIAN LAURENTIU, STR
PETRU MUSAT, NR 6 AP 2, JUDEŢ
SUCEAVA, SIRET, SUCEAVA,
ROMANIA

Gurmand TOUR
(531)

Clasificare Viena: 06.01.02; 18.01.09;
11.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Tricouri imprimate, tricouri tip polo, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, geci, geci din piele, geci cu
mâneci, geci fără mâneci, geci de puf, hanorace,
hanorace sport, hanorace cu glugă, seturi de
bluză și jachetă, șepci sportive, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport.
35. Publicitate online, servicii de comenzi online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
publicare de materiale publicitare
online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, realizare de

târguri și expoziții virtuale online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate, iar
licitația are loc pe internet.
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
de forumuri online, transfer de informații și de
date prin servicii online și pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea accesului utilizatorilor
la o rețea globală de calculatoare și la siteuri online care conțin informații despre diverse
subiecte, difuzare video, transmisii video, servicii
de încărcare video, transmitere de date video
pe internet, servicii de difuzare video, audio
și tv, difuzare de programe video și audio
prin internet, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, difuzare de
material audio și video pe internet, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmitere pe internet de
materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01501

(111)185101

25/02/2022
QUALIS PROPERTIES SA, STR.
TRANSILVANIEI NR.21, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(111)185243
01/03/2022
CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ
S.R.L., STR. VORONEŢ, NR.
211 BIS, JUDETUL SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01503

(740)

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

(540)

CIVIQ
Trăiască ŞEFA! ...
cu drag SOŢU'

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.03; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Abace, acumulatori, electrici, alarme
acustice / alarme sonore, cabluri acustice,
adaptoare electrice, antene, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, corpuri de iluminat
(electricitate), receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, monitoare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), sonerii (dispozitive de avertizare),
binocluri, sirene, cabluri, electrice, camere
video, aparate de fotografiat (fotografie),
rigle gradate pentru tâmplari, carcase pentru
telefoanele inteligente, casetofoane, şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, compactdiscuri (audio-video), compact-discuri (memorie
numai pentru citire), compact-disc playere,
compasuri de măsurare, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de operare pe
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calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
sârmă de cupru, izolată, telefoane fără fir,
huse pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tabletă, lămpi pentru camere
obscure (fotografie), magneţi decorativi, rame
foto digitale, semne digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei / aparate pentru înregistrarea
distanţei, măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, fluiere pentru câini, fişiere de
imagini descărcabile, dvd playere, ceasornice
cu nisip (clepsidre), table electronice interactive,
sisteme de poziţionare globală (gps), ochelari
de protecţie pentru sporturi, grilaje pentru
baterii, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de protecţie pentru sporturi,
căşti de radio, aparate pentru reglarea căldurii,
aparate de marcat fiscale, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, genunchiere
pentru muncitori, laptopuri, lasere, nu cele pentru
scopuri medicale, nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice,
suporturi magnetice de date, magneţi, lupe
(optică), compasuri / busole marine, instrumente
matematice, măsuri, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, instrumente
de măsurare, microfoane, microscoape, oglinzi
(optică), telefoane mobile / celulare / telefoane
celulare, modemuri, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri / suporturi
pentru mouse, instrumente de navigaţie, ace
pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, cleme pentru nas
pentru scufundători şi înotători, calculator tip
notebook, obiective (lentile) (optică), instrumente
de observare, lanterne optice / lămpi optice,
lentile optice, instrumente şi aparate optice,
vizoare (lupe) pentru uşi, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate de

fototelegrafie, calculatoare de buzunar, playere
media portabile, balanţe de precizie, căşti de
protecţie, măşti de protecţie, folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
raportoare (instrumente de măsurare), butoane
pentru sonerii, indicatoare de cantitate, pagere
radio, radiouri, camere pentru vederea din
spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
instrumente de măsurare a înălţimii, bureți pentru
căști, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, prize electrice, computer game software,
downloadable, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului sub
formă de căști de protecție, măşti de protectie
respiratorie pentru purificarea aerului, măşti de
respiraţie, altele decât cele pentru respiraţia
artificială, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), cântare, bastoane
selfie (monopode), lentile selfie, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri de
semnalizare, luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare, luminoase, huse pentru laptopuri,
rigle de calcul, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, aparate de
transmitere a sunetelor, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
instrumente de localizare a sunetului, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, nivele cu
bulă de aer, fluiere pentru sporturi, echere
pentru măsurare, stative pentru aparatele foto,
casetofoane portabile, subwoofere, ochelari de
soare, nivele topografice, rigle în formă de t
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
magnetofoane, materiale didactice, receptoare
de telefon, aparate de telefon, televizoare,
indicatoare de temperatură, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, aparate de
înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), braţe de pick-up, cartuşe
de toner, neumplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, trepiede pentru aparatele de
fotografiat, unităţi flash usb, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, aparate de înregistrare video,
casete video, casete cu jocuri video, ecrane
video, telefoane video, monitoare video pentru
bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viziere pentru căşti, staţii radio portabile
(walkie-talkie), calculatoare purtabile, monitoare
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de afişare video purtabile, instrumente şi aparate
de cântărire, greutăţi, alarme cu fluier.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
animaţii de tip celulă, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, table aritmetice / tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, şine de legare
(legătul cărţilor), table de scris, sugative, schiţe /
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen, ace
pentru panou de plută / piuneze, planşete pentru
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe pentru
desen, rigle pentru desen, duplicatoare, benzi

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

plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre
poştale, cărţi poştale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, partituri muzicale tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
pentru tipografi, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu
şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role
pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
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instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, piele de
căprioară pentru curăţat / piei de căprioară
pentru curăţat, capace pentru platourile de
brânzeturi, ornamente chinezeşti, beţişoare
pentru mâncat, site de strecurat (ustensile
de uz casnic), instrumente de curăţare,
acţionate manual, câlţi pentru curăţat, clapete

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

masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
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pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea, sucitoare pentru
patiserie, tocătoare, tocătoare pentru brânză,
tocătoare din lemn (ustensile), suporturi pentru
tocătoare, tocătoare din lemn pentru bucătărie.
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),

corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosetetălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
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(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,

servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
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de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01507

(111)185102

25/02/2022
PICK ME UP CONSULTING,
STR. PAVLOV, NR. 84, PARTER,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

DE LA MINE, LA TINE, LA NOI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de cursuri de dezvoltare
personală, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, servicii educative
pentru adulți, servicii educative în domeniul
managementului, servicii educative în sectorul
industrial, servicii educative în domeniul
sportului, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, servicii educative în domeniul

sănătății, servicii educative și de instruire,
servicii educative în domeniul afacerilor, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
educative în domeniul nutriției, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, furnizare de instruire în materie
de tehnici de comunicare, organizarea de
cursuri de formare, organizare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare
de cursuri de formare, oferte de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de formare,
organizare și coordonare de cursuri, furnizare
de cursuri de formare continuă, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare
de cursuri de instruire online, organizarea
de cursuri în domeniul investițiilor personale,
prin corespondență, servicii educaționale pentru
furnizarea de cursuri de instruire, organizarea
de cursuri de pregătire în domeniul cercetării și
dezvoltării, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, organizarea și
conducerea de workshop-uri, formarea echipelor
(educație), coordonare de cursuri, coordonare
de conferințe de afaceri, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de cursuri de
instruire, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, realizare și coordonare
de cursuri de formare, organizare și coordonare
de seminare de formare, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, coordonare de
cursuri cu privire la administrarea afacerilor,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de
lucru (instruire), ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere și seminare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare de
programe de instruire pentru tineri, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în materie de formare, cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii de
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consultanță în domeniul educației, consultanță
în domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01509

(111)185103

25/02/2022
PICK ME UP CONSULTING SRL,
STR. PAVLOV, NR 84, PARTER,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

IN VESTIAR AVEM
SCHIMBARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Cursuri de dezvoltare personală, instruire
cu privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
servicii educative pentru adulți, servicii educative
în domeniul managementului, servicii educative
în sectorul industrial, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, servicii educative
în domeniul sănătății, servicii educative și
de instruire, servicii educative în domeniul
afacerilor, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii educative în domeniul
nutriției, servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, instruire în
tehnici de comunicare, servicii educaționale
privind abilitățile de comunicare, furnizare de
instruire în materie de tehnici de comunicare,
organizarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de cursuri de formare, oferte de cursuri
de instruire, organizare de cursuri de formare,
organizare și coordonare de cursuri, furnizare
de cursuri de formare continuă, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare
de cursuri de instruire online, organizarea
de cursuri în domeniul investițiilor personale,
prin corespondență, servicii educaționale pentru

furnizarea de cursuri de instruire, organizarea
de cursuri de pregătire în domeniul cercetării și
dezvoltării, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, organizarea și
conducerea de workshop-uri, formarea echipelor
(educație), coordonare de cursuri, coordonare
de conferințe de afaceri, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de cursuri de
instruire, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, realizare și coordonare
de cursuri de formare, organizare și coordonare
de seminare de formare, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, coordonare de
cursuri cu privire la administrarea afacerilor,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de
lucru (instruire), ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere și seminare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare de
programe de instruire pentru tineri, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în materie de formare, cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii de
consultanță în domeniul educației, consultanță
în domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01515

(111)185104

28/02/2022
CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL, BULEVARDUL ION IONESCU
DE LA BRAD NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013811, ROMANIA
COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ești mai puternic decât crezi
(531)

Clasificare Viena: 24.13.02; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail și internet sau orice altă
platformă electronică interactivă, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
administrarea comerciala a licentelor produselor
si a serviciilor pentru terti, promovarea serviciilor,
închiriere de echipamente de birou, recrutare de
locuri de muncă, consultanță de recrutare a forței
de muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea

și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, furnizare
de suport emoțional pacienților, toate serviciile
menționate mai sus sunt în legatură cu serviciile
din clasele 41, 44.
41. Servicii de educație, educație medicală,
programe de educare și conștientizare a
publicului referitor la problemele de sănătate
și prevenirea acestora într-un stadiu incipient,
activități culturale, servicii caritabile, și anume
educație, formare și monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii și evenimente,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
realizare, coordonare și organizare de
conferințe, congrese și simpozioane, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferințe
și simpozioane cu scop educativ în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul pro
medicale și tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
instruire medicala și conștientizare medicală,
organizare de seminarii și congrese în domeniul
medicine, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicine, servicii educative și de
instruire, furnizare de informații cu privire la
prevenirea diferitelor boli (instruire).
44. Servicii medicale și servicii conexe activității
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanță în vederea pierderii în greutate,
consultanță privind îngrijirea sănătății, analiză
serului uman pentru tratamente medicale,
analiză țesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea și conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, servicii de
testare genetică în scopuri medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de
analize medicale, servicii spitalicești, servicii de
tratament de fertilitate pentru persoane, servicii
de chirurgie oculară cu laser, asistență medicală,
servicii medicale și pentru sănătate referitoare la
ADN, genetică și testarea genetică, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultații
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
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pentru analiză probelor de sânge recoltate
de la pacienți, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medicinei, activități de oferire
a asistenței și a suportului medical, servicii
medicale conexe.
45. Servicii personale și sociale, furnizare de
suport emoțional pacienților bolnavi de cancer
și familiilor acestora, prin forumuri online
interactive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185106
28/02/2022
KOBYPALACE S.R.L, STR.
BOLDEȘTI NR. 32, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2022 01519

KOBYPALACE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri, parfumuri lichide, parfumuri de
corp, uleiuri pentru parfumuri.
35. Servicii de comerț online, cu amănuntul,
ridicata pentru parfumuri, servicii de agenții de
import-export.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01517

(111)185105

27/02/2022
ITSUITS ROBOSCHOOL, SELARI
NR. 7, ARAD, 310157, ARAD,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01522

(111)185034

28/02/2022
SC NICO SECURITY ESCORT
SRL, STR. C. F. ROBESCU NR.
16, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROBOSCHOOL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
04.05.04; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#2e58a6), portocaliu (HEX
#ff7f00), gri închis, gri deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

NICO SECURITY ESCORT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.08; 24.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport de persoane și transport securizat
de mărfuri.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
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servicii de siguranță pentru protejarea bunurilor
materiale și indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01530

(210)
(151)
(732)

(111)185107

28/02/2022
ARCA SOLUTIONS SRL, STR.
FABRICA DE GHEATA NR.6,
BL.89, AP.70, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(111)184970
28/02/2022
PSS GLOBAL SRL, BULEVARDUL
TIMIȘOARA NR. 26, CLĂDIREA
PLAZA ROMÂNIA OFFICES,
BIROUL 111, ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022 01531

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

(540)

SIN VAPE
(531)

iClean.ro Premium
service Since 2011
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04
(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru inchis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de curățenie.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Baterii și încărcătoare pentru țigările
electronice.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, substituenți pentru tutun, nu
pentru scopuri medicale, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru țigările electronice,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
ierburi pentru fumat, tutun de prizat, anumite
accesorii și recipiente legate de utilizarea
tutunului și a articolelor pentru fumat, respectiv:
brichete pentru fumători, scrumiere pentru
fumători, borcane de tutun, cutii pentru tutunul
de prizat, cutii pentru păstrarea trabucurilor
în condițiile de umiditate prescrise.hârtie
absorbantă pentru pipele de tutun, scrumiere
pentru fumători, pachete cu hârtii pentru țigări,
tutun de mestecat, cuțite pentru trabucuri,
carcase pentru trabucuri, suporturi pentru
trabucuri, muștiucuri pentru țigări, filtre pentru
țigări, tabachere, muștiucuri pentru țigări, hârtie
pentru țigări, țigări care conțin substituenți
de tutun, nu pentru scopuri medicale, țigări,
cigarillos, trabucuri, țigări electronice, pietre
pentru aprindere, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun, arome, altele decât
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uleiurile esențiale, pentru țigările electronice,
narghilea, recipiente cu gaz pentru brichetele
de trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii pentru
păstrarea trabucurilor în condițiile de umiditate
prescrise, brichete pentru fumători, soluții lichide
pentru țigările electronice, suporturi pentru
chibrituri, cutii de chibrituri, chibrituri, muștiucuri
pentru suporturile de țigări, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente de
curățat pipele de tutun, rafturi/ suporturi pentru
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, tutun de prizat, cutii pentru tutunul
de prizat, scuipători pentru utilizatorii de tutun,
muștiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
trabucuri și țigări, tutun, pungi cu tutun, pipe de
tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, respectiv: baterii
și încărcătoare pentru țigările electronice,
substituenți pentru tutun, nu pentru scopuri
medicale, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru țigările electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, ierburi pentru
fumat, tutun de prizat, anumite accesorii și
recipiente legate de utilizarea tutunului și a
articolelor pentru fumat, de exemplu, brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători,
borcane de tutun, cutii pentru tutunul de prizat,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condițiile
de umiditate prescrise, hârtie absorbantă pentru
pipele de tutun, scrumiere pentru fumători,
pachete cu hârtii pentru țigări, tutun de
mestecat, cuțite pentru trabucuri, carcase pentru
trabucuri, suporturi pentru trabucuri, muștiucuri
pentru țigări, filtre pentru țigări, tabachere,
muștiucuri pentru țigări, hârtie pentru țigări, țigări
care conțin substituenți de tutun, nu pentru
scopuri medicale, țigări, cigarillos, trabucuri,
țigări electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
țigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condițiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluții lichide pentru țigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muștiucuri pentru suporturile de țigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curățat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, mașini de
buzunar pentru rularea țigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muștiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri și țigări, tutun,

pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun,
cu excepția transportului acestora, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
agenții de import-export, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, răspândirea materialelor
publicitare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online
cu amănuntul si cu ridicata în legătură cu:
baterii și încărcătoare pentru țigările electronice,
substituenți pentru tutun, nu pentru scopuri
medicale, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru țigările electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, ierburi pentru
fumat, tutun de prizat, anumite accesorii și
recipiente legate de utilizarea tutunului și a
articolelor pentru fumat, de exemplu, brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători,
borcane de tutun, cutii pentru tutunul de prizat,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condițiile
de umiditate prescrise.hârtie absorbantă pentru
pipele de tutun, scrumiere pentru fumători,
pachete cu hârtii pentru țigări, tutun de
mestecat, cuțite pentru trabucuri, carcase pentru
trabucuri, suporturi pentru trabucuri, muștiucuri
pentru țigări, filtre pentru țigări, tabachere,
muștiucuri pentru țigări, hârtie pentru țigări, țigări
care conțin substituenți de tutun, nu pentru
scopuri medicale, țigări, cigarillos, trabucuri,
țigări electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
țigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condițiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluții lichide pentru țigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muștiucuri pentru suporturile de țigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curățat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, mașini de
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buzunar pentru rularea țigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muștiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri și țigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de
tutun, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul sau cu ridicata, servicii de comerț
online cu produsele din clasele 9 și 34.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01544

(111)185193

02/03/2022
ALUMGATES SRL, STR.
CONSTANTIN FLOREȘTEANU,
NR. 31A, JUDETUL DOLJ,
COMUNA SIMNICU DE SUS SAT
FLOREȘTI, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

ALUMGATES
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.11.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Pergole din metal, adăposturi (copertine)
din metal pentru ploaie, acoperiri din metal
pentru canale, adăposturi (structuri metalice)
pentru construcții, adăposturi confecționate în
principal din materiale metalice, adăposturi
din metal, adăposturi din prefabricate metalice
izolante, adăposturi metalice pentru depozitare,
adăposturi mobile din metal, adăposturi
modulare din metal, afișiere metalice, arcade
confecționate din materiale metalice, arcade
din metal, balcoane prefabricate (din metal),
balustrade din metal, cadre (structuri) metalice,
cadre arcuite (metalice) utilizate în construcții,

cadre de oțel pentru construcții, cadre metalice
(construcții), cadre modulare prefabricate din
oțel, cadre spațiale metalice, cadre structurale
(schelete) din metal pentru construcții, clădiri
modulare transportabile din metal, clădiri
prefabricate făcute în principal din metal,
coloane arhitecturale metalice prefabricate,
componente de construcții din metal pentru
construirea arcadelor, construcții care sunt
structuri fixe din metal, construcții cu structuri
metalice, construcții din oțel, construcții metalice,
construcții metalice prefabricate, construcții
mobile confecționate în principal din metal,
copertine (structuri metalice), copertine din
metal care conțin șipci fixe sau mobile, cupole
de iluminare metalice (structuri) folosite la
construcții, ecrane antisolare (exterior), de
metal, elemente prefabricate din metal pentru
construcții, estrade sau scene din metal,
foișoare metalice, foișoare, în principal din
metal, gradene metalice, grătare metalice,
grilaje de delimitare din materiale metalice,
instalații pentru pereți cortină din metal, marchize
metalice (construcții), marchizolete din metal,
montanți metalici, panouri de pereți despărțitori
din metal, panouri metalice despărțitoare
pentru cameră (altele decât mobilierul),
parapete metalice, pasarele metalice, platforme
(structuri) metalice, platforme de lucru (structuri),
platforme din metal, platforme panoramice
din metal, șarpante metalice, rigole din
metal, sisteme de tavan suspendate, metalice,
alcătuite din panouri, sisteme de închidere
de siguranță din metal, șarpante metalice
pentru construcții, șine confecționate din metal,
structuri de construcții, din metal, structuri
de pereți prefabricate din metal cu izolație
din vată minerală, structuri fonoabsorbante
din metal pentru clădiri, structuri fonoizolante
din metal, structuri metalice, structuri metalice
transportabile, structuri modulare metalice,
structuri modulare mobile pentru construcții
(metal), tavane suspendate cu cadre metalice,
verande metalice (structuri), voliere metalice
(construcții), accesorii de siguranță din metal
pentru uși, amortizoare din metal pentru uși,
ancadrament de ușă din metal, apărătoare din
metal pentru uși, cadre metalice pentru uși,
cadre metalice pentru uși glisante, componente
metalice pentru uși, dispozitive de reținere
metalice pentru uși, dispozitive de închidere
pentru uși (neelectrice), dispozitive de închidere
pentru uși, metalice, feronerie pentru uși,
garnituri metalice pentru uși, grilaje de închidere
din metal, intrări metalice, jaluzele exterioare
din metal, montanți din metal, mânere de
uși din metale comune, porți de fier, porți
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rulante (metalice) cu proprietăți izolante, porți
rulante metalice, praguri metalice, dispozitive
neelectrice pentru deschiderea ușilor, uși din
aluminiu, uși din aluminiu pentru curți interioare,
uși exterioare din metal, uși exterioare rulante
din metal, role pentru uși glisante, uși glisante
metalice, uși glisante metalice pentru clădiri, uși
izolante din metal, uși metalice, uși metalice
antifoc, uși metalice basculante, uși metalice
de siguranță, uși metalice pentru clădiri, uși
metalice pentru curți interioare, uși metalice
pentru interioare, uși pentru curți interioare
(cu ramă metalică), uși pliante din metal, uși
rezidențiale din aluminiu, uși rotative din metal,
uși rulante metalice pentru scopuri de siguranță,
uși și ferestre din metal, tăblii metalice pentru uși,
uși vitrate din metal.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01547

(111)185108

28/02/2022
CENTRUL MEDICAL UNIREA,
BULEVARDUL ION IONESCU DE
LA BRAD, NR. 5B, SECTORU 1,
BUCUREȘTI, 013811, ROMANIA

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

(540)

#estimaiputernicdecatcrezi
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail și internet sau orice altă
platformă electronică interactivă, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
administrarea comerciala a licentelor produselor
si a serviciilor pentru terti, promovarea serviciilor,
închiriere de echipamente de birou, recrutare de
locuri de muncă, consultanță de recrutare a forței
de muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, furnizare
de suport emoțional pacienților, toate serviciile

mentionate mai sus sunt in legatura cu serviciile
din clasele 41, 44.
41. Servicii de educație, educație medicală,
programe de educare și conștientizare a
publicului referitor la problemele de sănătate
și prevenirea acestora într-un stadiu incipient,
activități culturale, servicii caritabile, și anume
educație, formare și monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii și evenimente,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
realizare, coordonare și organizare de
conferințe, congrese și simpozioane, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferințe
și simpozioane cu scop educativ în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul pro
medicale și tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
instruire medicala și conștientizare medicală,
organizare de seminarii și congrese în domeniul
medicine, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicine, servicii educative și de
instruire, furnizare de informații cu privire la
prevenirea diferitelor boli (instruire).
44. Servicii medicale si servicii conexe activitatii
medicale, servicii de ingrijire mentala, servicii
de igiena si de ingrijire a frumusetii pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanta in vederea pierderii in greutate,
consultanta privind ingrijirea sanatatii, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza tesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea si conservarea sangelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afectiunilor pielii, testare genetica
in scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitalicesti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, asistenta medicala, servicii
medicale si pentru sanatate referitoare la adn,
genetica si testarea genetica, consultanta privind
asistenta medicala oferita de doctori si de
alt personal medical specializat, consultatii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sange recoltate
de la pacienti, depistare medicala (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
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pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
in domeniul diabetului, servicii medicale in
domeniul nefrologiei, servicii medicale in
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informatii
medicale, furnizare de informatii si noutati
in domeniul medicinei, servicii de oferire a
asistenței și a suportului medical, servicii
medicale conexe.
45. Servicii personale și sociale, furnizare de
suport emoțional pacienților bolnavi de cancer
și familiilor acestora, prin forumuri online
interactive.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01552

(111)185028

01/03/2022
RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOȘILOR, NR. 213, CAMERA
1, BLOC 21A, SCARA 1, ETAJ 2,
AP. 20, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BURRITOS GUERRILLA
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 16.01.13; 16.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
Culori revendicate: roz, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,

produse din carne, mezeluri, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, alimente pe bază de carne,
pește, fructe sau legume, paste tartinabile pe
bază de carne, paste tartinabile pe bază de
legume, cârnaţi în aluat, supe, salate vegetale,
umpluturi pentru burrito pe bază de carne,
umpluturi pentru burrito pe bază de legume,
umpluturi pentru burrito pe bază de carne
și legume, umpluturi pentru burrito pe bază
de brânză, hamburgeri (produse din carne),
umpluturi pentru taco pe bază de carne și
legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), pizza,
plăcinte, sandvișuri, hamburgeri introduși în
chifle, burritos, tortilla, gustări din tortilla, foi
pentru tortilla, taco, mix pentru clătite sărate,
aluat, clătite, colţunaşi pe bază de făină, feluri
de mâncare având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare având ca principal ingredient
pastele, hot dog în chifle, lipii, sosuri pentru
carne, sosuri pentru salate, sosuri pentru paste,
quiche (tartă).
35. Servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice și nealcoolice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice și nealcoolice, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
publicitate, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri in scop comercial, închirierea de standuri
de vânzare, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de comandă on-line în
domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare.
39. Livrare de produse alimentare și băuturi,
ambalare de alimente, depoztare de produse
alimentare, transport de produse alimentare,
livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
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servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
furnizare de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de catering,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, închiriere de săli pentru evenimente.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01554

(111)185156

01/03/2022
RODICA- ILEANA MATEI, STR
VIRGIL MADGEARU, NR. 14, ET.3,
AP.14, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300194, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CURIOSITY SCREENING APP

VELK

(531)
(531)

Clasificare Viena: 26.03.05; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor in francizare.
───────

(111)185157
01/03/2022
TOANCA ADRIAN CIPRIAN,
STR.INTRAREA ROMANIȚEI,
NR.11, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ROMAN CRISTIAN NICOLAE,
STR. BRANDUȘILOR, NR.
4-15, BL.V64, SC.2, ET.1, AP.23,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2022 01555

Clasificare Viena: 01.05.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe pe calculator înregistrare, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descarcabile, servere cloud, aplicații software
pentru servicii de cloud computing,descarcabile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație
comercială,
lucrări
de
birou, asistența managementului afacerilor,
managementul
afacerii
si
consultanța
organizatională, sistematizarea informației in
baze de date pentru calculator, compilarea
informației in baze de date pentru calculator,
managementul
informației
computerizate,
organizarea informației computerizata, servicii
de vânzare online si offline.
42. Cloud computing, serviciu privat de furnizare
de găzduire cloud, servicii ale unui furnizor
de servicii cloud, servicii de stocare in cloud
pentru fișiere electronice, servicii de stocare
în cloud pentru date electronice, furnizarea
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accesului la program de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare si dezvoltare de software
pentru accesarea si folosirea serviciilor de
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online, nedescarcabil,
pentru accesarea si folosirea serviciilor de
cloud computing, software ca serviciu (saas),
platforma ca serviciu (paas) oferirea de sistem
informatice virtuale prin cloud computing,
proiectarea de software pentru calculatoare,
conversia datelor si a programelor pentru
calculator, alta decât conversia in format fizic,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic in format electronic, crearea si proiectarea
pentru terti de indexuri de informație bazata pe
site-urile web (servicii de tehnologia informației),
stocarea electronică a datelor, consultanța in
securitatea datelor
servicii de criptarea a datelor, găzduire pe
servere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01560

25. Curele, cizme, îmbrăcăminte, paltoane,
rochii, încălţăminte, manusi, pălării, tricotaje,
cravate, pijamale, sandale, eşarfe, camasi,
'pantoft, fuste, papuci, şosete, costume, lenjerie
de corp/desuuri.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate servicii de agenţie
de publicitate, asistență în managementul
afacerilor, servicii de intermediere comerciala,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
negocierea și încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate cu plata per click,
publicitate radio, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de telemarketing.
───────

(210)
(151)
(732)

(111)185158

01/03/2022
KOBAISSI MOHAMAD, ŞOS.
MIHAI BRAVU NR. 7, BL. P37P37A, SC. 2, ET. 8, AP. 72,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021303,
ROMANIA

(540)

M 2022 01562

(111)185159

01/03/2022
UVA WINES SRL, STR.
ALEXANDRU MORUZZI VOIEVOD
NR. 5, BL. A13, SC. 1, ET. 8, AP.
25, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

UVA WINE SHOP & BAR
(531)

VIRBOTI VIRTUAL BOUTIQUE
(531)

Clasificare Viena: 03.07.01; 26.02.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
(591) Culori revendicate: galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Brățări, broșe, lanţuri, cercei, bijuterii,
coliere, ceasuri de mâna.
18. Genţi, genţi de mână, portofele,
geamantane, umbrele, valize.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
08.07.25; 05.03.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

763

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01564

(111)185160

01/03/2022
HELLENIC PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE ANONYME,
8A CHIMARRAS STREET,
MAROUSI, 15125, GRECIA

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

(540)

HELLENiQ ENERGY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.02; 26.11.02; 26.11.25; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
știință și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compozitii de stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calire si sudura, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substante chimice
pentru conservarea alimentelor, substanțe de
tabacire, adezivi utilizați în industrie.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, energie
electrica, petrol si gaz, produse petroliere.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,

distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
dispozitive de calculare, computere și dispozitive
periferice pentru computer, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, statii de
incarcare pentru vehicule electrice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
organizarea si administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de companii de holding, și
anume, servicii de management a afacerilor și
servicii de administrare a afacerilor pentru filiale
și afiliate, servicii de companii de holding, și
anume, furnizarea de servicii de promovare a
afacerilor și de consultanță în afaceri pentru
filiale și companii afiliate, servicii de companii de
holding prestate pentru filiale și companii afiliate,
și anume managementul afacerilor, operațiunilor
și riscurilor, servicii de companii de holding,
și anume, servicii de management a afacerilor
furnizate pentru filiale și companii afiliate,
servicii de companii de holding, și anume,
furnizare de servicii de management al afacerilor,
administrare de afaceri, promovare a afacerilor
și servicii de consultanță în afaceri pentru
terți, servicii de companii de holding prestate
pentru terți, și anume managementul afacerilor,
operațiunilor și riscurilor, servicii de companii de
holding, și anume, servicii de management a
afacerilor furnizate terților, servicii de informare
si consultanta in afaceri, servicii de promovare
a mărcii, și anume, promovarea bunurilor și
serviciilor terților, management de afaceri pentru
o companie comercială și pentru o companie
de servicii, servicii de comparare a prețurilor
la energie, procesare electronică a comenzilor,
servicii de agentii de import-export in domeniul
energiei, achizitii de contracte privind furnizarea
de energie, servicii de facturare în domeniul
energiei, servicii de asistenta si consultanta in
domeniul managementului afacerilor companiilor
din sectorul energetic, achizitie pentru terți de
informatii de afaceri referitoare la activitatile
companiei, managementul flotei de vehicule
electrice.
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37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii

şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, constructii de cladiri, reparatii,
servicii de instalatii, incarcarea bateriilor la
vehicule, instalarea infrastructurii de încărcare
a vehiculelor electrice, întreținerea infrastructurii
de încărcare a vehiculelor electrice.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, leasing de
vehicule electrice cu excepția celor finanțate
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrică.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, producția de energie, servicii de
rafinare a petrolului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, efectuarea de
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte legate
de domeniul de rafinare a gazelor naturale și
petrochimice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01565

(111)185161

01/03/2022
HELLENIC PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE ANONYME,
8A CHIMARRAS STREET,
MAROUSI, 15125, GRECIA

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

(540)

HELLENiQ ENERGY

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.02;
26.11.06; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru (R0 G50
B160)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
știință și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compozitii de stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calire si sudura, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substante chimice
pentru conservarea alimentelor, substanțe de
tabacire, adezivi utilizați în industrie.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, energie
electrica, petrol si gaz, produse petroliere.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
dispozitive de calculare, computere și dispozitive
periferice pentru computer, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, statii de
incarcare pentru vehicule electrice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
organizarea si administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de companii de holding, și
anume, servicii de management a afacerilor și
servicii de administrare a afacerilor pentru filiale
și afiliate, servicii de companii de holding, și
anume, furnizarea de servicii de promovare a
afacerilor și de consultanță în afaceri pentru
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filiale și companii afiliate, servicii de companii de
holding prestate pentru filiale și companii afiliate,
și anume managementul afacerilor, operațiunilor
și riscurilor, servicii de companii de holding,
și anume, servicii de management a afacerilor
furnizate pentru filiale și companii afiliate,
servicii de companii de holding, și anume,
furnizare de servicii de management al afacerilor,
administrare de afaceri, promovare a afacerilor
și servicii de consultanță în afaceri pentru
terți, servicii de companii de holding prestate
pentru terți, și anume managementul afacerilor,
operațiunilor și riscurilor, servicii de companii de
holding, și anume, servicii de management a
afacerilor furnizate terților, servicii de informare
si consultanta in afaceri, servicii de promovare
a mărcii, și anume, promovarea bunurilor și
serviciilor terților, management de afaceri pentru
o companie comercială și pentru o companie
de servicii, servicii de comparare a prețurilor
la energie, procesare electronică a comenzilor,
servicii de agentii de import-export in domeniul
energiei, achizitii de contracte privind furnizarea
de energie, servicii de facturare în domeniul
energiei, servicii de asistenta si consultanta in
domeniul managementului afacerilor companiilor
din sectorul energetic, achizitie pentru terți de
informatii de afaceri referitoare la activitatile
companiei, managementul flotei de vehicule
electrice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, constructii de cladiri, servicii de reparații,
servicii de instalatii, incarcarea bateriilor la
vehicule, instalarea infrastructurii de încărcare
a vehiculelor electrice, întreținerea infrastructurii
de încărcare a vehiculelor electrice.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, leasing de
vehicule electrice cu excepția celor finanțate
pentru achiziție rate sau prin închiriere,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrica.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, productia de energie, servicii de
rafinare a petrolului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, efectuarea de
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte legate

de domeniul de rafinare a gazelor naturale si
petrochimice.
───────

(111)185162

(210)
(151)
(732)

M 2022 01566

(740)

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

01/03/2022
HELLENIC PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE ANONYME,
8A CHIMARRAS STREET,
MAROUSI, 15125, GRECIA

(540)

HELLENiQ ENERGY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.02;
26.11.06; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru (R0 G50
B160)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
știință și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compozitii de stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calire si sudura, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substante chimice
pentru conservarea alimentelor, substanțe de
tabacire, adezivi utilizați în industrie.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, energie
electrica, petrol si gaz, produse petroliere.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,

766

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
dispozitive de calculare, computere și dispozitive
periferice pentru computer, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, statii de
incarcare pentru vehicule electrice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
organizarea si administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de companii de holding, și
anume, servicii de management a afacerilor și
servicii de administrare a afacerilor pentru filiale
și afiliate, servicii de companii de holding, și
anume, furnizarea de servicii de promovare a
afacerilor și de consultanță în afaceri pentru
filiale și companii afiliate, servicii de companii de
holding prestate pentru filiale și companii afiliate,
și anume managementul afacerilor, operațiunilor
și riscurilor, servicii de companii de holding,
și anume, servicii de management a afacerilor
furnizate pentru filiale și companii afiliate,
servicii de companii de holding, și anume,
furnizare de servicii de management al afacerilor,
administrare de afaceri, promovare a afacerilor
și servicii de consultanță în afaceri pentru
terți, servicii de companii de holding prestate
pentru terți, și anume managementul afacerilor,
operațiunilor și riscurilor, servicii de companii de
holding, și anume, servicii de management a
afacerilor furnizate terților, servicii de informare
si consultanta in afaceri, servicii de promovare
a mărcii, și anume, promovarea bunurilor și
serviciilor terților, management de afaceri pentru
o companie comercială și pentru o companie
de servicii, servicii de comparare a prețurilor
la energie, procesare electronică a comenzilor,
servicii de agentii de import-export in domeniul
energiei, achizitii de contracte privind furnizarea
de energie, servicii de facturare în domeniul
energiei, servicii de asistenta si consultanta in
domeniul managementului afacerilor companiilor
din sectorul energetic, achizitie pentru terți de
informatii de afaceri referitoare la activitatile

companiei, managementul flotei de vehicule
electrice.
37. . Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, constructii de cladiri, servicii de reparații,
servicii de instalatii, incarcarea bateriilor la
vehicule, instalarea infrastructurii de încărcare
a vehiculelor electrice, întreținerea infrastructurii
de încărcare a vehiculelor electrice.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, leasing de
vehicule electrice cu excepția celor finanțate
pentru achiziție rate sau prin închiriere,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrică.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, productia de energie, servicii de
rafinare a petrolului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, efectuarea de
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte legate
de domeniul de rafinare a gazelor naturale si
petrochimice.
───────

(111)185163

(210)
(151)
(732)

M 2022 01567

(740)

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

01/03/2022
HELLENIC PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE ANONYME,
8A CHIMARRAS STREET,
MAROUSI, 15125, GRECIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.02;
26.11.06; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru (R0 G50
B160)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
știință și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compozitii de stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calire si sudura, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substante chimice
pentru conservarea alimentelor, substanțe de
tabacire, adezivi utilizați în industrie.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, energie
electrica, petrol si gaz, produse petroliere.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
dispozitive de calculare, computere și dispozitive
periferice pentru computer, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, statii de
incarcare pentru vehicule electrice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
organizarea si administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de companii de holding, și
anume, servicii de management a afacerilor și
servicii de administrare a afacerilor pentru filiale
și afiliate, servicii de companii de holding, și
anume, furnizarea de servicii de promovare a
afacerilor și de consultanță în afaceri pentru

filiale și companii afiliate, servicii de companii de
holding prestate pentru filiale și companii afiliate,
și anume managementul afacerilor, operațiunilor
și riscurilor, servicii de companii de holding,
și anume, servicii de management a afacerilor
furnizate pentru filiale și companii afiliate,
servicii de companii de holding, și anume,
furnizare de servicii de management al afacerilor,
administrare de afaceri, promovare a afacerilor
și servicii de consultanță în afaceri pentru
terți, servicii de companii de holding prestate
pentru terți, și anume managementul afacerilor,
operațiunilor și riscurilor, servicii de companii de
holding, și anume, servicii de management a
afacerilor furnizate terților, servicii de informare
si consultanta in afaceri, servicii de promovare
a mărcii, și anume, promovarea bunurilor și
serviciilor terților, management de afaceri pentru
o companie comercială și pentru o companie
de servicii, servicii de comparare a prețurilor
la energie, procesare electronică a comenzilor,
servicii de agentii de import-export in domeniul
energiei, achizitii de contracte privind furnizarea
de energie, servicii de facturare în domeniul
energiei, servicii de asistenta si consultanta in
domeniul managementului afacerilor companiilor
din sectorul energetic, achizitie pentru terți de
informatii de afaceri referitoare la activitatile
companiei, managementul flotei de vehicule
electrice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, constructii de cladiri, servicii de reparații,
servicii de instalatii, incarcarea bateriilor la
vehicule, instalarea infrastructurii de încărcare
a vehiculelor electrice, întreținerea infrastructurii
de încărcare a vehiculelor electrice.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, leasing de
vehicule electrice cu excepția celor finanțate
pentru achiziție rate sau prin închiriere,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrică.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, productia de energie, servicii de
rafinare a petrolului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, efectuarea de
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte legate
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de domeniul de rafinare a gazelor naturale si
petrochimice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01568
(111)185164
01/03/2022
COOPERATIVA AGRICOLA VIA
DOMNULUI, STR. JERCALAI
NR.1, JUD PRAHOVA, URLAȚI,
PRAHOVA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2022 01572

(740)

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

(540)

(540)

HACKiNG WORK
(531)

Vin curat
(531)
(511)
33. Vin.

(111)185374
01/03/2022
PLURIA INTERNATIONAL
S.R.L., STR. PIATA ARMELOR,
NR. 2, CAMERA 3, JUDETUL
TELEORMAN, ROȘIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
11.03.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 16.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radio și de televiziune,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
38. Radiocomunicații,
comunicații
radio,
comunicații prin radio, radiodifuziune și
transmitere de programe radio, servicii de
radiodifuziune, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiocomunicații, transmisie radio prin
cablu, transmisie de programe radio, difuzare
de programe radio, furnizare de comunicații
prin radio, transmisie și recepție prin radio,
transmisie de informații prin radio, difuzare de
programe prin radio, servicii de radiodifuziune
prin internet, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, furnizare de servicii de radio
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mobil privat, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, radiodifuziune de conținut
audiovizual și multimedia pe internet, servicii
de transmisie, servicii de transmisie vocală,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele, difuzare de material audio și video pe
internet, servicii de transmitere digitală de date
audio și video, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin intermediul rețelelor de calculatoare,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, servicii de
telecomunicații.
41. Divertisment radiofonic, emisiuni de radio
(programare), montaj de programe radiofonice,
producția de emisiuni radiofonice, prezentare de
programe de radio, producții de radio, realizare
de programe de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment radiofonice prin internet,
producție și prezentare de programe de
radio, servicii de programe de știri pentru
radio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, divertisment, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
servicii de divertisment audio, producție de
înregistrări audio, editare de înregistrări audio,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție
de înregistrări educative audio și video, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, publicarea de
materiale multimedia online, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185165
01/03/2022
SC COMPANIA DE EVENIMENTE
ZURLI SRL, STR. INTRAREA
TUDOR STEFAN NR.57, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA
M 2022 01578

HAI CĂ POȚI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale,
tiaprituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materile plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea și administarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, intruiere, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01583

(111)185166

01/03/2022
VASILE-CLAUDIU MASCOVESCU,
STR. D11 NR. 1, JUD.
CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
FLORIN-ALEXANDRU
GEORGESCU, ALEEA SOMEȘUL
CALD NR. 4, BL. 02, SC. 1, AP.
3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ato SUSHI
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17;
26.02.01
(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Feluri de mâncare preparate din carne,
carne și produse din carne, pește, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
fructe preparate, fructe conservate, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, arahide,
migdale preparate, migdale măcinate, paste

tartinabile din pește, fructe de mare și moluște,
paste de legume.
30. Sushi, sosuri pentru mâncare, feluri de
mâncare în special pe bază de orez, orez,
sosuri pentru orez, gustări pe bază de orez, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, sosuri, sosuri
(condimente), condimente, tapioca, sago, făină,
alimente preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie, produse de cofetărie și înghețate,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sare, mirodenii, arome
și condimente, gheață comestibilă, aromatice
(preparate - de uz alimentar), băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte, fulgi de cereale uscate,
aluat, prăjituri, miere, fulgi de ovăz, infuzii,
altele decât cele medicinale, cafea, înlocuitori
de cafea, băuturi pe bază de cacao, maioneză,
dulciuri, siropuri și melasă, orz măcinat, mălai,
pricomigdale (patiserie), zahăr, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, plăcinte, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
cereale, clătite, rulouri de primăvară, pesmet,
biscuiți, turte din orez.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de publicitate,
marketing și promovare, marketing de produse
alimentare, băuturi, servicii de catering, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare, prelucrarea administrativă a
comenzilor de cumpărare de alimente și băuturi,
furnizare de informaţii comerciale în domeniul
catering prin intermediul unui site web, furnizare
de informaţii comerciale în domeniul cateringului,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărători
și vânzători de produse alimentare, băuturi,
servicii de catering, actualizare și întreținere a
datelor privind serviciile de catering în baze
de date computerizate, actualizare și menținere
a informațiilor privind serviciile de catering în
registre, organizare de expoziţii de produse
alimentare, băuturi în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de târguri de produse
alimentare, băuturi în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de intermediere comercială
referitoare la catering, servicii cu ridicata pentru
produse alimentare si bauturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online pentru alimente și băuturi,
prezentare de alimente și băuturi pe medii
de comunicare, în scopuri de vânzare cu
amănuntul, publicitate online pentru produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
produse de mancare specific asiatic, servicii
de agenție de import-export pentru furnizarea
de produse alimentare si băuturi, informare
comercială și consiliere pentru consumatori în
alegerea alimentelor, băuturilor.
43. Servicii de mâncare la pachet, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei japoneze, servicii oferite de baruri,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii contractuale
de alimentație, servicii de restaurante de sushi,
servicii de restaurant și bar, servicii de cluburi
de băut private, servicii de cazare temporară,
servicii de închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de catering cu alimente și băuturi, servicii
de informare și consiliere în legatură cu
pregatirea meselor, servicii de cantină, servicii de
cafenea, servicii de bucătar personal, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de snack-bar, catering.
───────

(111)185344
01/03/2022
TRINAGRIA SRL, STR. PLEVNEI
NR.1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01588

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SEA VIEW HERITAGE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01602

(111)185218

02/03/2022
SC ALEVIA SRL, STR. ANA
IPATESCU, NR. 9, JUDEȚ
SUCEAVA, FALTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

Optimicin
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
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antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive),
antihistaminice,
antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii,
preparate
dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, alcool medicinal,
ape termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01610
(111)185318
02/03/2022
UNIVERSITATEA DIN ORADEA,
STR. UNIVERSITĂŢII NR. 1,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, 410087,
BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

UNIVERSITATEA
DIN ORADEA 1780

UNIVERSITATEA DIN
ORADEA ROMÂNIA
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1018519 din data 04.07.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: UNIVERSITATEA, ORADEA, ROMÂNIA.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 07.01.25;
01.15.05; 05.03.16
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2757 C), galben (Pantone 1225 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruiere,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, proiectare și dezvoltare
de componente haardware și software ale
calculatorului.
───────

(111)185317
02/03/2022
UNIVERSITATEA DIN ORADEA,
STR. UNIVERSITĂŢII NR. 1,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, 410087,
BIHOR, ROMANIA

M 2022 01611

(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 07.01.24; 24.15.13;
26.11.03; 05.05.20
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
1225 C), albastru (Pantone 2757 C),
roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01612

(111)185219

02/03/2022
SC ALEVIA SRL, STR. ANA
IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

Heparepar
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive),
antihistaminice,
antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)

medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii,
preparate
dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
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muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01613

(111)185220

02/03/2022
SC ALEVIA SRL, STR. ANA
IPATESCU, NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

Imunio
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive),
antihistaminice,
antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție

medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii,
preparate
dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din

776

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01614

(111)185221

02/03/2022
SC ALEVIA SRL, STR. ANA
IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

Nutrinergic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice

și minerale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive),
antihistaminice,
antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii,
preparate
dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
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
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185222
02/03/2022
FLORIN FLOREA,
STR.CASTELULUI NR.106, AP.2,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500024, BRAȘOV, ROMANIA
DANIEL -MIHAI SANTA, STR.
FANULUI NR.3, JUDETUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520024, COVASNA, ROMANIA
M 2022 01618

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

(540)

───────

BRASOV RUNNING FESTIVAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 09.09.15
(591) Culori revendicate: albastru (Hex
58c8dd), roz (Hex e04281)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment ,divertisment muzical, servicii
de divertisment, divertisment de tipul concertelor,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
activități de divertisment, sportive și culturale,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment sub formă de
reprezentații tip concert, organizare de activități
recreative, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
furnizare de instalații pentru activități sportive de
recreere, servicii de rezervări pentru activități de
divertisment, organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri în
scopuri recreative.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01619

(111)185223

02/03/2022
EUROPEAN VEGETABLE S.R.L.,
STR. HUSASAU DE TINCA,
NR.467, JUDETUL BIHOR,
HUSASAU DE TINCA, 417293,
BIHOR, ROMANIA

EUROPEAN Vegetable
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Legume decojite, legume procesate, legume
congelate, legume uscate, legume conservate,
legume amestecate, legume tăiate, legume
fermentate, legume în saramură, conserve
cu legume, conserve de legume, legume în
conservă, piure de legume, dovleci (legume
conservate), legume pre-tăiate, produse din
legume preparate, legume conservate (în ulei),
legume feliate, la conservă, legume uscate prin
înghețare, legume sub formă de pudră, fructe
deshidratate, fructe conservate, fructe confiate,
fructe uscate, fructe congelate, fructe tăiate,
fructe feliate, fructe fermentate, fructe la borcan,
ardei, preparați, ardei conservati, ardei iuți
murați, ardei iuți conservați, ardei roșii preparați,
ceapă murată, ceapă preparată, ceapă verde
prelucrată, porumb dulce (conservat), porumb
dulce congelat, roșii conservate, roșii decojite,
roșii, preparate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, extracte de roșii.
31. Castraveți proaspeți, castraveți țepoși
proaspeți, legume proaspete, legume crude,

legume neprelucrate, legume rădăcinoase
(proaspete), cepe, legume proaspete, legume
ecologice, proaspete, semințe de legume,
legume proaspete pentru salată, fructe și legume
proaspete, iarbă grasă, legume proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, tuberculi
pentru propagarea plantelor, tuberculi de ciufă
proaspeți, fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, ardei gras, ardei proaspeți, ardei
iute (plante), ardei grași cruzi, ceapă proaspata,
ceapă verde, porumb neprocesat, porumb
crud, porumb neprelucrat, porumb proaspăt,
porumb dulce (proaspăt), grâu neprocesat,
grâu neprelucrat, grâu crud, grâu proaspăt,
cereale neprocesate, cereale brute, cereale
neprelucrate, roșii proaspete, roșii crude, roșii
neprelucrate, roșii prunișoare proaspete.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate prin
bannere, publicitate și marketing, publicitate
pentru recrutare de personal, organizarea
afacerilor, administrarea afacerilor, consultanță
în afaceri, administrare de afaceri, vânzare
prin licitație publică, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, furnizarea de
informații despre vânzarea de produse, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare.
44. Cultivare agricolă, cultivare de plante
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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(111)185308

02/03/2022
SC NICONCAR SRL, STR.
LALELELOR NR. 15, JUDEȚ
BRAȘOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

VIVAT LA PURA VIDA
AL PIE DE LA MONTANA
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de birou de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
restaurant, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge, selfservice restaurant, snack-bar, rotiserie, berărie,
asigurarea facilităților de camping, închiriere
de corturi, închiriere de spații pentru parcarea
de rulote, rezervări pensiuni, hotel, motel,
camping, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
închiriere de săli de întâlnire, servicii de
bucătar personal, servicii de locuințe turistice,
servicii de tabere de vacanță (cazare), închiriere
de săli pentru expoziții, închiriere de săli
de reuniune, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
consiliere în domeniul culinar, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
închiriere de camere, închirieri de spații de
cazare temporară, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la rezervarea de locuri de cazare,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, furnizarea de informații cu privire
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de

cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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(111)185309
03/03/2022
SC DOBERMAN SECURITY
SERVICE SRL, STR. VIILOR
NR. 10, BL. P9, SC. B, ETJ. 2,
AP. 9, CAM. 1, CARTIER CALEA
BUCUREȘTI, JUDEȚ ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

M 2022 01630

DOBERMAN Security Service
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(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 24.01.01
(591) Culori revendicate: gri inchis, rosu, gri
deschis, negru, maro deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protejarea bunurilor materiale şi ale indivizilor,
consultanță privind securitatea și sănătatea
în muncă și situații de urgență, servicii de
supraveghere.
───────

(111)185225
03/03/2022
DR REDDY'S LABORATORIES
LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01636

(740)

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
BUCURESTI, 20392, ROMANIA

(540)

BERTRED
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01631

(111)185224

03/03/2022
LEROD TRADING SRL,
BULEVARDUL ROMAN MUSAT,
BL. 13, SC. A, ET. 3, AP. 12, JUDEȚ
NEAMȚ, ROMAN, 611056, NEAMȚ,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.
───────

Lerods
(511)

(511)

(111)185226
03/03/2022
DR REDDY'S LABORATORIES
LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01637

(740)

CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56, BL 19 SC B AP
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020392,
ROMANIA

(540)

OXINFERZO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01641

(111)185227

03/03/2022
YLKRS AUTOMOTIVE S.R.L.,
STR. IANCU CĂPITANU NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021364,
ROMANIA

YLKRS Automotive
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Culbutoare (piese pentru mașini), culbutoare
(piese de motoare), culbutoare (componente
ale motoarelor), culbutoare (componente ale
motoarelor de mașini), chiulase (piese pentru
mașini), chiulase de motor, semănătoare
(mașini), semănătoare (piese pentru mașini),
bobine pentru mașini, bobine din metal
(piese pentru mașini), prize (piese pentru
mașini), colectoare (piese pentru mașini), bobine
(piese pentru mașini), alezoare (piese pentru
mașini), paloniere (piese pentru mașini), cilindri
(piese pentru mașini), pulverizatoare pentru
horticultură (piese pentru mașini), scule pentru
debavurare (piese pentru mașini), gredere
(mașini sau piese pentru mașini), dispozitive
pentru conectare (piese pentru mașini), fitinguri
pentru pulverizatoare (piese pentru mașini),
capete pentru instrumente (piese pentru mașini),
măști pentru imprimare (piese pentru mașini),
spate (mașini sau piese pentru mașini),
adaptoare pentru burghie (piese pentru mașini),
forme pentru turnare (piese pentru mașini),
inserții pentru rulmenți (piese pentru mașini),
blocuri motor (piese pentru mașini), ax broșă
(piese pentru mașini), tije canelate (piese pentru
mașini), filiere plate (piese pentru mașini), patine
antișoc (piese pentru mașini), cuplaje flexibile
(piese pentru mașini), alezoare cilindrice (piese
pentru mașini), demultiplicatoare (reductoare)
(piese pentru mașini), cleme magnetice (piese
pentru mașini), centre rotative (piese pentru
mașini), cilindri separatori (piese pentru mașini),
piese de ghidare pentru mașini, mecanism
ghidare (piese pentru mașini), forme (tipare)
(piese pentru mașini), saboți rotativi (piese
pentru mașini), valve hidraulice (piese pentru
mașini), alimentatoare oscilante (piese pentru
mașini), etanșări mecanice (piese pentru
mașini), poziționeri magnetici (piese pentru
mașini), filtre ca piese pentru mașini, branșament
metalic pentru conducte (piese pentru mașini),
site pentru sortarea minereurilor (piese pentru
mașini), racorduri pentru țevi metal (piese pentru

mașini), suporți pentru piese pentru mașini de
lustruit, unelte pentru tăiat metale (piese pentru
mașini), unelte mecanice pentru ștanțare (piese
pentru mașini), dispozitive pentru împiedicarea
stropirii (piese pentru mașini), articulații sferice
pentru suspensii (piese pentru mașini), racorduri
pentru conducte din metal (piese pentru mașini),
lame pentru mașini de tocat paie (piese pentru
mașini), piese turnate din fontă pentru țevi (piese
pentru mașini), dispozitive pentru indexarea
pieselor de prelucrat (piese pentru mașini),
dispozitiv de prindere (piese pentru mașini), șine
de ghidaj pentru ferăstrău (piese pentru mașini),
vârfuri de tăiere (piese pentru mașini), robinet de
trecere (piese pentru mașini), arbori de turbină
(piese pentru mașini), mecanisme de conectare
(piese pentru mașini), suporturi pentru plăcuțe de
tăiat (piese pentru mașini), rindele de adâncime
(piese pentru mașini), capete de pulverizare
(piese pentru mașini), tipare pentru formarea
materialelor plastice (piese pentru mașini), rame
de imprimare (piese pentru mașini), filtre de ulei
(piese pentru mașini), pietre de moară (piese
pentru mașini), pulverizatoare pentru utilizare
în agricultură (piese pentru mașini), cilindri de
amortizare (piese pentru mașini), unelte de
sertizare (mașini sau piese pentru mașini), arbori
de presare (piese pentru mașini), garnituri de
frână (piese pentru mașini), cuzineți de tăiere
(piese pentru mașini), unelte de rabotat (piese
pentru mașini), ciururi cu discuri (piese pentru
mașini), îmbinări de colț (piese pentru mașini),
butuci pentru roți (piese de mașini), dispozitive
pentru controlarea tensiunii firelor (piese pentru
mașini), instrumente de rectificare (mașini sau
piese pentru mașini), acoperiri pentru camă
(piese de mașini), instrumente de frezat (piese
pentru mașini), țevi de cupru (piese pentru
mașini), supape de siguranță (piese pentru
mașini), mașini de găurit cu percuție (mașini
sau piese pentru mașini), pompe de căldură
(piese pentru mașini), roți dințate cilindrice (piese
pentru mașini), instrumente de presare (piese
pentru mașini), role de tăiere (piese pentru
mașini), benzi de tăiere (piese pentru mașini),
adaptoare la țevi (piese pentru mașini), bare
pentru tăiere (piese de mașini), lame pentru
bare de tăiere (piese pentru mașini), palan cu
melc (piese pentru mașini), capete de freze
(piese pentru mașini), pânze de fierăstraie pentru
metale (piese pentru mașini), suprafețe de
rulare (piese pentru mașini) pentru ambalare,
scule de laminare (piese pentru mașini), cutii
de rulmenți (piese pentru mașini), supape
de injecție (piese pentru mașini), cuplaje de
suprasarcină (piese pentru mașini), discuri de
lustruit (piese pentru mașini), discuri de șlefuit
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(piese pentru mașini), inele de uzură (piese
pentru mașini), bucșe de arc (piese pentru
mașini), concasoare de impact (mașini sau piese
pentru mașini), supape metalice antiretur (piese
pentru mașini), dispozitive pentru determinarea
poziției pieselor de prelucrat (piese pentru
mașini), șnecuri de evacuare pentru lichide
hidraulice (piese pentru mașini), elemente pentru
țevi metalice izolate termic (piese pentru mașini),
carcase pentru filtre sub formă de piese pentru
mașini, supape metalice pentru verificare (altele
decât piese pentru mașini), matrițe folosite în
fabricație (piese pentru mașini), șine de ghidare
suspendate (piese pentru mașini), freze cu șurub
conducător (piese pentru mașini), mașini de
găurit și piese pentru acestea, cilindri pneumatici
cu cablu (piese pentru mașini), burghie cu coadă
conică (piese pentru mașini), clapete metalice
anti-retur (piese pentru mașini), scule canelare
de precizie (piese pentru mașini), palane de
roți dințate (piese pentru mașini), roți de șlefuit
(piese pentru mașini electrice), filtru separator
de grăsimi (piese pentru mașini), filtre cu flux
reversibil (piese pentru mașini), deflectoare
(piese pentru utilaje, motoare sau mașini),
supape de reținere nemetalice (piese pentru
mașini), discuri din materiale abrazive (piese
pentru mașini), supape pentru reglarea nivelului
(piese de mașini), mașini pentru determinarea
poziției pieselor de prelucrat, cleme de strângere
cu șuruburi pentru conducte (piese pentru
mașini), dispozitive de blocare pentru unelte
de tăiere (piese pentru mașini), forme de
turnat din metal (piese pentru mașini), supape
de reținere din plastic (piese pentru mașini),
dispozitive de protecție contra stropirii (piese
pentru mașini), dispozitive rotative pentru tăierea
metalului (piese de mașini), supape de oprire
din plastic (piese pentru mașini), mese de lucru
mobile pentru piese de prelucrat (piese de
mașini), scule de perforare (piese pentru mașini),
cu excepția celor pentru birou, componente
pentru susținerea și poziționarea pieselor de
prelucrat (piese de mașini), piese de întindere
sub formă de componente pentru mașini, duze
de pulverizare sub formă de piese pentru
mașini, șnecuri de evacuare de aer comprimat
(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare de
materiale gazoase (piese pentru mașini), țevi
non-metalice pre-izolate îmbinate (piese pentru
mașini), unelte de tăiere sub formă de piese
pentru mașini, dispozitive de tăiat sub formă
de piese pentru mașini, mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (mașini), bancuri de
tăiere pentru fierăstraie ca piese de mașini,
șnecuri de evacuare de materiale lichide (piese
pentru mașini), chiulase sub formă de piese

turnate din aliaje metalice ușoare (piese pentru
mașini), pulverizatoare (piese pentru mașini),
altele decât cele de uz medical, scule de stabilire
a elementelor de fixare (piese pentru mașini),
șuruburi pentru eliberarea presiunii sub formă de
piese de mașini, unelte cu un singur vârf de tăiere
(piese pentru mașini), lame pentru instalații de
tabletat sub formă de piese de mașini, colectoare
de distribuție sub formă de piese pentru mașini
sau motoare, unelte de măcinare sub formă
de disc rotativ (piese pentru mașini), ștanțe
pentru instalații de tabletat sub formă de piese
de mașini, plăcuțe pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, foi abrazive
sub formă de piese pentru mașini sau unelte
electrice, plăcuțe perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, plăci
de transmisie prin difuzie cu o singură foaie
(piese pentru mașini), piese de frâne fabricate
din materiale cu proprietăți de fricțiune pentru
mașini, capace și bușoane pentru rezervorul
de ulei (piese ale motoarelor de mașini), benzi
de rulare din cauciuc sub formă de piese de
șenile pentru mașini agricole, benzi de rulare
din cauciuc sub formă de piese de șenile pentru
mașini de construcții, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini de
minerit, componente de cuplare și transmisie
pentru mașini, cu excepția vehiculelor terestre și
a pieselor acestora, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini și
aparate de încărcat/descărcat.
12. Claxoane pentru vehicule, claxoane electrice
pentru vehicule, claxoane de ceață utilizate
pentru vehicule, dispozitive antifurt pentru
automobile, dispozitive de blocare antifurt pentru
volanele automobilelor, dispozitive antifurt
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, dispozitive și echipament
antifurt, de securitate și siguranță pentru
vehicule, huse de scaune ajustabile, tip
mărgele, pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, huse
pentru scaune de autovehicule (croite pe
formă), huse pentru scaune de autovehicule
(adaptate), huse pentru scaune de vehicule,
huse pentru tetiere de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
pentru volan, huse pentru volane de vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse protectoare ajustate pentru
vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, interioare de protecție pentru
vehicule, jaluzele pentru geamurile vehiculelor,
jaluzele adaptate pentru vehicule, jambele
trenului de aterizare, lame pentru ștergătoare
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de parbriz pentru vehicule, airbaguri (dispozitive
de protecție pentru automobile), airbaguri
pentru vehicule, alarme acționate la distanță
pentru vehicule terestre, alarme antifurt pentru
vehicule, alarme de siguranță pentru vehicule,
alarme pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare

de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci,
bene pentru vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), butuci din spate, butuci frontali
pentru vehicule, cabine pentru vehicule, cadre
pentru vehicule motorizate cu două roți, cadre
pentru vehicule pe două roți, cadre pentru
vehicule terestre, capace pentru rezervoare de
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combustibil pentru automobile, capace pentru
rezervor pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
vehicule, caroserii blindate pentru vehicule,
carcase protectoare pentru motoare de vehicule
terestre, caroserii pentru autovehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, centuri de
siguranță pentru vehicule și pentru automobile,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
cilindri de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, componente pentru
caroseria vehiculelor, convertizoare de cuplu
pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,

huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
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automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții
pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule

terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
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pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane
de suspensie pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, componente pentru
caroserii de vehicule, coloane de suspensie
(componente ale vehiculelor), conducte de
combustibil pentru vehicule, cotiere pentru
scaune cu rotile, covorașe adaptate pentru
vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
dispozitive antifurt electronice pentru vehicule,
dispozitive de tractare din metal pentru vehicule,
dispozitive de reglare a presiunii frânelor
hidraulice pentru vehicule, elice pentru vehicule,
etriere de frână pentru vehicule, geamuri de
vehicule, garnituri pentru frână pentru vehicule,
frâne cu disc, frâne cu disc pentru vehicule
terestre, frâne pentru roți, frâne electronice
pentru vehicule, frâne pentru vehicule.piese
de caroserie pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule motorizate,
panouri de caroserie pentru vehicule, panouri
de caroserie izolate pentru vehicule, panouri de
ornament pentru structura caroseriei la vehicule,
apărătoare de soare sub formă de componente
de caroserie pentru vehicule, componente
pentru modificarea caroseriei automobilului
disponibile sub formă de set, parbrize pentru
vehicule, parbrize de automobile, parbrize pentru
vehicule terestre, parbrize (componente ale
vehiculelor terestre), raclete pentru ștergătoarele
de parbrize, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, volane, dispozitive de blocare
antifurt pentru volanele automobilelor, anvelope,
anvelope tubulare, anvelope auto, anvelope
pneumatice, pneuri (anvelope), suporturi de
anvelope, huse pentru anvelope, profiluri pentru
anvelope, anvelope tubulare de bicicletă,
huse antiderapante pentru anvelope, lanțuri
antiderapante pentru anvelope, anvelope pentru
roțile vehiculelor, anvelope pentru vehicule
terestre, petice pentru camere de anvelope,
huse textile antiderapante pentru anvelope,
crampoane antiderapare pentru anvelope auto,
crampoane antipatinare pentru anvelope auto,
ventile pentru anvelope de vehicule, lanțuri
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor

pneumatice, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, ținte metalice pentru anvelope de
vehicule, pompe pentru umflarea anvelopelor de
bicicletă, camere de aer pentru anvelope pentru
vehicule, benzi de rulare din cauciuc pentru
anvelope, capace de ventile pentru anvelopele
de vehicule, anvelope pneumatice și camere de
aer pentru motociclete, modele de bandă de
rulare pentru reșaparea anvelopelor, materiale
pentru aplicarea de petice pentru camere de
anvelope, petice de cauciuc pentru repararea de
camere de anvelope, petice din cauciuc adezive
pentru repararea camerelor sau anvelopelor,
modele de bandă de rulare pentru reșaparea
anvelopelor de vehicule, modele de bandă de
rulare din cauciuc pentru reșaparea anvelopelor
reciclate, benzi de rulare din cauciuc, vehicule,
vehicule automobile, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehiculele terestre, roți de vehicule,
tetiere pentru vehicule, camioane electrice
(vehicule), suspensii pentru vehicule, tapițerii
pentru vehicule, portiere de vehicule, scaune
de vehicule, scrumiere pentru vehicule, alarme
antiintruziune pentru vehicule, portiere laterale
pentru vehicule, role (roți) la vehicule, role (roți
de vehicule), culbutoare pentru vehicule terestre,
prelate adaptate pentru vehicule, parasolare
(piese pentru vehicule), caroserii izolate pentru
vehicule, motorizări, inclusiv motoare pentru
vehicule terestre, motoare de acționare pentru
vehicule terestre, roți dințate pentru motoare
de vehicule terestre, curele de transmisie
pentru motoarele vehiculelor terestre, curele de
transmisie pentru motoare de vehicule terestre,
biele pentru vehicule terestre, cu excepția celor
care intră în alcătuirea motoarelor, cuplaje și
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
dispozitive adaptate de fixare a pieselor de
automobile de caroseria automobilelor, scaune
pentru copii pentru utilizare în mașini, parasolare
și apărători de soare pentru mașini motorizate.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01646
(111)185353
03/03/2022
ASOCIAȚIA REBEL WOLVES MC,
STR. PRINCIPALĂ, NR. 41, SAT
SICULENI, JUDEȚ HARGHITA,
COMUNA SICULENI, 537295,
HARGHITA, ROMANIA

PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(111)185228
03/03/2022
MIDAR GROUP SRL, STR.
1 DECEMBRIE 1918 NR. 61,
COMUNA CHIAJNA, JUDETUL
ILFOV, SAT DUDU, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01653

(740)

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

(540)

(540)

DESSERT D'OR
REBEL WOLVES
MC SZEKLERLAND
(531)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.24; 03.01.08;
03.01.24; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ciocolată pentru glazuri, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, glazuri, glazuri cu aromă de
ciocolată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, glazură de ciocolată,
glazură pentru produse de cofetărie, glazură
pentru prăjituri, marțipan, marțipan din ciocolată,
pastă de fondant, pastă de zahăr, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, umpluturi
pe bază de cafea, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, chipsuri de ciocolată, chipsuri de
cofetărie pentru copt, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, decorațiuni din
bomboane pentru prăjituri, fondante (cofetărie),
glazuri lucioase, glazură, umpluturi pe bază de
ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, zahăr glasat, alimente
pe bază de cacao, batoane învelite în ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată pentru glazuri, servicii de vânzare

788

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazuri
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri din dextrină
de malț pentru produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu glazură pentru produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
glazură pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu marțipan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu marțipan
din ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pastă de fondant, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pastă
de zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umpluturi pe bază
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înlocuitor de cremă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înlocuitor
de marțipan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu chipsuri de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chipsuri
de cofetărie pentru copt, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fondante (cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri lucioase, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu glazură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zahăr glasat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente pe bază
de cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu batoane învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciocolată pentru glazuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu glazuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu glazuri cu aromă de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazuri din dextrină de malț pentru produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu glazură de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazură pentru produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
glazură pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu marțipan, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu marțipan din ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pastă de
fondant, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pastă de zahăr, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu umpluturi
din ciocolată pentru produse de brutărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umpluturi pe bază de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înlocuitor
de cremă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu înlocuitor de marțipan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu chipsuri de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
chipsuri de cofetărie pentru copt, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fondante (cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazuri lucioase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu glazură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umpluturi pe bază de ciocolată pentru prăjituri
și plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu zahăr glasat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu alimente pe bază de cacao, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane învelite în ciocolată.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01658

(111)185364

04/03/2022
TERAPIA S.A, STR. FABRICII
NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

Terapia a SUN PHARMA
company HYDRAMET
diosmectită 3g + electroliţi
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12; 24.17.05; 01.15.15
(591) Culori revendicate: albastru, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, preparate si substante
medicale si veterinare pentru prevenirea si
tratarea afectiunilor si bolilor gastro-intestinale
si digestive, alimente si substante dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar
pentru prevenirea si tratarea afectiunilor si
bolilor gastro-intestinale si digestive, suplimente
alimentare pentru oameni si animale pentru
prevenirea si tratarea afectiunilor si bolilor
gastro-intestinale si digestive, inlocuitori de
masa si alimente si bauturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, pentru
prevenirea si tratarea afectiunilor si bolilor
gastro-intestinale si digestive.
10. Dispozitive medicale pentru afectiuni si
boli gastro-intestinale si digestive, dispozitive
medicale de unica folosinta pentru afectiuni si
boli gastro-intestinale si digestive, dispozitive
medicale cu actiune antidiareica, dispozitive
medicale sub forma de saruri de rehidratare,
dispozitive medicale sub forma de tablete pentru
afectiuni si boli gastro-intestinale si digestive.

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare in legatura cu vanzarea si
promovarea de produse farmaceutice, produse
medicale, veterinare si dietetice si dispozitive
medicale pentru prevenirea si tratarea
afectiunilor si bolilor gastro-intestinale si
digestive, regruparea, in folosul tertilor, a
urmatoarelor bunuri: produse farmaceutice,
preparate si substante medicale si veterinare
pentru prevenirea si tratarea afectiunilor si
bolilor gastro-intestinale si digestive, alimente
si substante dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar pentru prevenirea si
tratarea afectiunilor si bolilor gastro-intestinale
si digestive, suplimente alimentare pentru
oameni si animale pentru prevenirea si
tratarea afectiunilor si bolilor gastro-intestinale
si digestive, inlocuitori de masa si alimente si
bauturi dietetice adaptate pentru uz medical,
pentru prevenirea si tratarea afectiunilor si
bolilor gastro-intestinale si digestive, dispozitive
medicale pentru afectiuni si boli gastrointestinale si digestive, dispozitive medicale de
unica folosinta pentru afectiuni si boli gastrointestinale si digestive, dispozitive medicale
cu actiune antidiareica, dispozitive medicale
sub forma de saruri de rehidratare, dispozitive
medicale sub forma de tablete pentru afectiuni
si boli gastro-intestinale si digestive (exceptand
transportul lor).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01659

(111)185229

04/03/2022
ADELINA IOANA PESTRITU
STEBLEA, STR. EMIL RACOVITA
NR.47, VILA C13, CARTIER
POPASULUI, JUDETUL ILFOV,
PIPERA VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

ByEDA
(531)
(511)

790

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Pudră de machiaj, machiaj pentru ochi,

machiaj pentru față, machiaj pentru piele, pudră
pentru machiaj, creioane de machiaj, produse
pentru machiaj, pudriere cu machiaj, seturi de
machiaj, bază de machiaj, fond de ten
(machiaj), produse cosmetice pentru machiajul
ochilor, loțiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), baze pentru machiaj sub
formă de paste, produse de machiaj pentru
față și corp, rujuri, rujuri cremoase, rimel,
rimel pentru sprâncene, fond de ten, fond de
ten iluminator pentru piele, fond de ten sub
formă de cremă, fond de ten lichid
(mizu-oshiroi), săpunuri-cremă de corp, loțiuni
după plajă, loțiuni de corp, loțiuni de corp
sclipitoare, loțiuni și creme de corp parfumate,
loțiuni de corp hidratante (produse cosmetice),
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
corp, baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ștergerea timpurie a
acestora).
9. Huse pentru laptopuri, huse pentru tablete,
huse pentru telefoane, ochelari, ochelari de schi,
ochelari de soare.
14. Bijuterii, bijuterii prețioase, coliere (bijuterii),
perle (bijuterii), brățări (bijuterii), inele (bijuterii),
bijuterii din aur, bijuterii cu diamante, bijuterii de
damă, bijuterii-pandantive, ceasuri.
18. Piele pentru pantofi, genți, genți sportive,
bagaje (genți), genți de plajă, genți pentru sport,
genți pentru cărți, genți pentru scutece, genți
de lucru, huse pentru costume, cămăși și rochii,
curele din piele, huse pentru pantofi, huse pentru
încălțăminte, borsete, cutii de machiaj, nedotate.
21. Bureței pentru machiaj, bureți de față pentru
aplicarea machiajului, pensule pentru buze,
pensule de uz cosmetic.
24. Discuri de machiaj din materiale textile.
25. Geci din piele, geci " bomber ", geci, geci fără
mâneci, geci cu mâneci, geci de puf, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantaloni lungi,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
sportivi, pantaloni sport, pantaloni mulați,
pantaloni de schi, pantaloni pentru copii,
pantaloni bufanți scurți, bluze sport, bluze, bluze
scurte, bluze cu glugă, bluze de trening, bluze
de corp, bluze de antrenament, bluze pentru
gravide, bluze cu guler înalt, bluze cu guler
pe gât, bluze sport cu mâneci scurte, bluze și
șorturi pentru sport, paltoane cu umplutură din
puf, paltoane, lenjerie intimă, corsete (lenjerie
intimă), combinezoane (lenjerie intimă), lenjerie
intimă tip boxer, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru

modelarea corpului, lenjerie intimă și de noapte,
pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale pentru
gravide, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, pantofi de stradă, pantofi de
ocazie, pantofi de sport, pantofi fără șireturi,
pantofi de fotbal, pantofi de pânză, șepci
sportive, viziere (șepci), sepci cu cozoroc, căciuli
și șepci pentru ski, șepci și căciuli pentru sport,
șepci (articole de îmbrăcăminte), sacouri sport,
sacouri de gală, rochii drepte, rochii de mireasă,
rochii din piei, rochii pentru femei, rochii de
plajă, gulere pentru rochii, rochii din piele, rochii
pentru gravide, rochii lungi de seară, rochii din
imitație de piele, rochii pentru sugari și copii
mici, salopete, salopete scurte, salopete de schi,
salopete pentru asistente medicale, salopete
umplute cu puf, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), curele (accesorii vestimentare),
curele pentru încălțăminte, pălării, pălării mici,
pălării din blană, pălării de plajă, pălării de
modă, bandane, mănuși, gulere, gulere
detașabile, gulere detașabile pentru chimonouri
(haneri), hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, blugi, costume de baie, costume de baie
întregi, costume de baie pentru femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
bărbați și femei, cămăși, cămăși pentru costum,
camasi cu maneca lunga, cămăși cu guler fără
nasturi, topuri (cămăși fără mâneci), cămăși
pentru gravide, cămăși de noapte, costume,
costume de damă, costume de gală, costume
din piele, fuste, fuste-pantalon, fuste plisate,
bustiere, bustiere sport, bustiere sport care
absorb umezeala, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe
pentru gât (fulare),chiloți, chiloți tanga, chiloți
de damă, chiloți pentru femei, slipuri (chiloți de
baie), topuri (articole vestimentare), topuri cu
spatele gol, maiouri, maiouri sportive, maiouri
de alergare, maiouri pentru sport, maiouri cu
mânecă lungă, maiouri interioare sau de noapte
pentru femei, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare).
35. Servicii de comert online, cu ridicata, cu
amanuntul, servicii de vanzari online, serivii de
agentii de import-export, publicitate, marketing.
44. Servicii de machiaj, servicii de machiaj
profesional.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01671

(111)185310

04/03/2022
SC OTOMED CENTER SRL, STR.
CIPRIAN PORUMBESCU NR. 43C,
CAM. 2, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi în
domeniul medicinei.
───────

MedIF Grijă pentru
sănătatea ta

M 2022 01674

(740)

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

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.01; 03.07.24; 02.09.14
(591) Culori revendicate: auriu, gri închis,
alb,roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Consultanţă privind îngrijirea sănătaţii,
servicii de îngrijire mentală, servicii de igienă
si de îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
servicii farmaceutice, servicii de consultanta în
vederea pierderii în greutate, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
ţesuturilor umane pentru tratament medical,
recoltarea şi conservarea sângelui uman,
servicii de scanare cu colonoscopie, efectuarea
examenelor medicale, servicii de depistare
a diabetului, servicii dermatologice pentru
tratarea afecţiunilor pielii, testare genetică în
scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, asistenţă medicală, servicii
medicale si pentru sănătate referitoare la adn,
genetică şi testarea genetică, consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori si de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienţi, depistare medicala (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informaţii

(111)185356

(210)
(151)
(732)

04/03/2022
MIHNEA-CRISTIAN FĂGĂRAȘ,
STRADA PĂUNEȘTI NR.9,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ȚUICĂRIE PRUNĂ
VĂLENIIDE MUNTE
FONDAT 2022
MICRO PRODUCTIE
TUICA ARTIZANALA
DIN PRUNE DE VALENI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
05.07.14; 05.03.11; 19.01.01; 19.01.25;
26.01.04; 25.01.18; 29.01.12
(591) Culori revendicate: mov (Pantone
276),verde (Pantone 350)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Ţuică din arealul Vălenii de Munte.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01678
(111)185230
06/03/2022
MASIMAR SRL, STR. CUZA VODA
NR. 76, JUDETUL PRAHOVA,
URLAȚI, 106300, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Arta by Dr. Meroiu Alexandru

BeautyNessa Be perfect
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.07.24
(591) Culori revendicate: roz (HEX
#ED4E81),gri (HEX #4D4D4D),
alb (HEX#FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual.
───────

(111)184997
07/03/2022
ALEXANDRU-RĂZVAN MEROIU,
BLVD FERDINAND I, NR. 118,
ETAJ 2, AP 203, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021395, ROMANIA
M 2022 01693

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
27.05.17; 26.11.05; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, organizarea şi susţinerea
de seminarii.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii spitalicesti,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice , asistenţă medicală,
îngrijire, medical, închirierea de echipamente
medicale, servicii de ortodonţie, consiliere
farmaceutică, servicii de telemedicină.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01711
(111)185267
08/03/2022
OPENTRANS BETON SRL,
COM. COROIENI, NR.141, SAT
COROIENI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

OPENTRANS BETON
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.09; 26.03.01
(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Beton, beton armat, beton pentru turnare,
mortar, beton polimer, beton refractor, beton
preparat, dale din beton, plăci de beton, bolarzi
din beton, cărămizi de beton, beton industrial
folosit la lucrările de construcții civile, inele și
tuburi rigide nemetalice (construcții), plăci pentru
pavaj, dale, nemetalice, rigole (nemetalice),
bolțuri din beton, pereți din beton pentru
construcție, stâlpi din beton ca materiale de
construcție, bariere de protecție din beton pentru
drumuri, beton autonivelant destinat utilizării la
construcția de clădiri, trotuare din materiale
nemetalice, borduri nemetalice pentru parcări.
35. Servicii de comert a betonului și a produselor
din beton, prin magazine en gros, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, prezentarea mărfurilor/
serviciilor în medii de comunicare, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
agentii de import și export.

37. Turnarea betonului, presarea betonului,

etanșarea betonului, pomparea betonului,
recondiționarea betonului, nivelarea betonului
turnat, închiriere de echipamente de betonare,
închiriere de aparate pentru amestecarea
betonului, închirieri de betoniere, instalare
de cofraje pentru betonare, servicii de
ridicare și nivelare a betonului, instalare
de cofraje izolante pentru beton, construirea
de structuri de beton armat cu ajutorul
cofrajelor glisante și ascendente, construcții,
reparatii, întreținere, renovare, restaurare,
demolare de clădiri, construcții civile, industriale
și agricole, construcții de infrastructură,
marcaje și construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, edificare construcții prefabricate,
reparații în construcții, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, servicii
de izolare împotriva umidității, armături din
mortar pentru fundații, montare de plăci pentru
pardoseli, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, recostuirea zidăriei, construcție de
ziduri, amenajare teritorială pentru construcții,
aplicare de căptușeli impermeabile, aplicarea de
căptușeli pentru repararea suprafețelor clădirilor,
concasarea betonului, consolidare de clădiri si
drumuri, construcția de structuri de inginerie
civilă prin turnarea și fasonarea betonului,
construire de fundații pentru clădiri, furnizare de
informații privind construirea, reconstruirea sau
renovarea clădirilor, închiriere de echipamente
de șantier, instalare de materiale și sisteme
izolatoare, montare, întreținere și reparații
de pardoseli, montare de clădiri și structuri
prefabricate, pavare și pardosire, stratificarea
betonului, terasamente, servicii de amenajări
peisagistice cu materiale inerte, servicii de
asfaltare, servicii de pavare de drumuri, servicii
de amenajare trotuare, zonă acces pietonal și
parcări, întreținerea și repararea jgheaburilor
pentru colectarea apei pluviale, construcția de
fundații pentru drumuri, construcții de drumuri pe
bază de comandă, închiriere de mașinării pentru
efectuarea de lucrări de drumuri, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, lucrări de
construcții subterane legate de instalații sanitare,
lucrări de instalații sanitare și instalare de apă
și de gaz, dragarea canalelor fluviale, servicii
de canalizare, curățarea canalelor de evacuare,
repararea sistemeor de canalizare, instalare de
aparate de ventilație, instalare, întreținere și
reparații de aparate de climatizare, construire de
drumuri și poduri.
39. Transport
și
livrare
de
bunuri,
transport terestru, transport de marfuri,
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organizarea transportului, informaţii în domeniul
transportului, închirieri de vehicule pentru
transport, depozitare de marfă după transport,
consultanţă profesională privind transportul,
ambalare de articole pentru transport, închiriere
de mijloace de transport rutier, colectare,
transport şi livrare de produse, servicii de
logistică în sectorul transporturilor, remorcarea și
transportul mașinilor.
40. Prelucrarea
betonului,
concasarea
betonului, modelarea betonului.
42. Servicii oferite de laborator de analize și
testare pentru construcții.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)185328
10/03/2022
VR BLACK SEA S.R.L., CALEA
FLOREASCA, NR.218, BIROUL
NR.3, ETAJ 4, AP.10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2022 01780

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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01712

(111)184977

08/03/2022
DISC FOOD GROUP S.R.L.,
STR. CICERO NR. 94, BL. 55,
SCARA 1, ETAJ 1, AP. 1, JUDETUL
MEHEDINTI, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

r23
(531)

Papa Dan EST. 2022
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de buffet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.11
(591) Culori revendicate: visiniu, alb
(511) 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,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, producție de programe de
teleshopping, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
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hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de conținut media, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărarea
de servicii de divertisment, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
administrarea magazinelor, administrare de
afaceri, asistență în gestiunea comercială a
firmelor în sistem de franciză, asistență în
materie de management, asistență în materie de
management privind afacerile, asistență privind
gestiunea comercială în cadrul unui contract
de franciză, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în conducerea afacerilor, asistență

privind planificarea comercială, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în domeniul administrării și planificării
afacerilor, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, informații despre
metode de vânzare, furnizare de asistență
în afaceri, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul instalațiilor
sportive (pentru terți), managementul afacerilor
sportivilor, management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, managementul și
administrarea afacerilor, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizarea
administrării afacerilor, servicii de administrare
de stocuri, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de franciză
care oferă asistență în afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de management pentru sportivi
de performanță, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale.
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11/03/2022
PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14 A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

profi punem suflet
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 02.09.01; 01.17.16
(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
consultanţă pentru conducerea afacerilor,
consultanţă profesionala în afaceri, strîngerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse, respectiv: 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
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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
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
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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
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
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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
tutun, exceptand transportul, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, supermarketuri, hypermarket-uri, outlet-uri, mall-uri, lanţuri
de magazine, prin cataloage de vînzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping sau prin
orice alte mijloace de comunicare, servicii de
publicitate outdoor, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole în scopuri promoţionale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizare de concursuri în scopuri
publicitare, organizare de concursuri cu premii
în scop comercial sau publicitar, susţinerea
şi promovarea activităţilor în folosul public
inclusiv în domeniul educaţiei, învăţămîntului,
ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii
şi artei, îngrijirii şi asistentei sociale, sportului
şi recreerii, protecţiei mediului, protectiei
patrimoniului cultural şi national, demonstraţii
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea
de materiale tipărite și organizarea de
concursuri promoționale, marketing, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare.
36. Sponsorizarea campaniilor şi proiectelor
umanitare, organizarea de finanţări pentru
campanii şi proiecte umanitare, coordonarea
evenimentelor de strangere de fonduri caritabile.

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente de recreere,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, trageri la sorți cu premii
(loterii), organizarea de spectacole în scopuri
de divertisment, organizarea şi susţinerea
de seminarii, servicii de tabere sportive,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
instruire practică (demonstraţii), furnizarea
facilităţilor de recreere, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea și
coordonarea de întâlniri privind programele de
voluntariat și proiectele în folosul comunității.
───────
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi distilate, băuturi spirtoase, digestive
(lichioruri şi spirtoase), preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice (cu
excepţia berii)

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01840
(111)185059
15/03/2022
PITBULL GUARD SYSTEM SRL,
SAT SILIŞTEA, NR. 67, JUD.
ARGEŞ, COMUNA CĂTEASCA,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PGS PITBULL
GUARD SYSTEM

(111)185167

15/03/2022
SC. LEGIUNEA ALBASTRA
SRL, STR. G. V. BIBESCU NR.
15-19, BL. 9/3, SC. A, AP. 2,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

LEGIUNEA ALBASTRA
SPECIAL SECURITY

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.08; 03.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de investigații și supraveghere referitoare la
siguranța fizic a persoanelor și la securitatea
bunurilor materiale, servicii furnizate persoanele
fizice legate de evenimentele sociale, precum
servicii de escortă, servicii de agenții de
detectivi, servicii de pază, investigații privind
persoanele dispărute, monitorizarea alarmelor
de securitate și antifurt, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de gardă de corp, investigații
privind trecutului persoanelor, consultanță în
ceea ce privește securitatea fizică, închirierea
de seifuri, scanarea bagajelor din motive de
securitate, urmărirea bunurilor furate, servicii de
supraveghere cu ajutorul dronelor, servicii de
pază pentru obiective și instalații prin sisteme de
monitorizare la distanță, localizarea și urmărirea
de persoane și bunuri pierdute.

M 2022 01849

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.01.05
(591) Culori revendicate: albastru, galben,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01856

(111)184999

15/03/2022
REMIEZTRA SRL, BULEVARDUL
INDEPENDENTEI NR.26, Y3-Y4
DEMISOL, JUDETUL IASI, IASI,
700007, IAȘI, ROMANIA

leche
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Băuturi pe bază de cafea, produse de
cofetărie / produse de cofetărie cu zahar,
produse de patiserie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01901

(111)185311

16/03/2022
SC ROCA FACILITY
MANAGEMENT SRL, STR. IOSIF
ȘILIMON, NR. 23, CAM. 2, AP.
10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

ROCA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.05

(591)

Culori revendicate: violet, albastru
deschis, albastru inchis, visiniu,
galben,verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, închiriere de
echipamente şi maşini de birou, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de secretariat,
servicii de secretariat pentru stabilirea
programărilor, servicii de secretariat furnizate
de hoteluri, servicii de secretariat și de
birou, servicii de secretariat în domeniul
afacerilor, servicii de secretariat pentru
birourile companiilor, furnizare de servicii de
secretariat în faza inițială de constituire
a unei întreprinderi, marketing promoțional,
demonstratie 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
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.
37. Controlul dăunătorilor alţii decât cei
din
agricultură,
acvacultură,
horticultură
şi
silvicultură
cu
privire
la
clădiri,
controlul
dăunătorilor
alţii
decât
cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură pentru locuințe rezidențiale, controlul
infestării cu purici, controlul termitelor,
deratizare, dezinfectare a veselei, dezinfectare
de aparate telefonice, dezinfectare de
instrumente chirurgicale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva contaminării
cu bacterii, dezinfecție, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, exterminarea
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dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, inspecția clădirilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, inspecția
structurilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, izolarea localurilor împotriva pătrunderii
paraziților și dăunătorilor, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, protejarea
clădirilor contra pătrunderii dăunătorilor și
paraziților, pulverizare de insecticide pentru
locuințe rezidențiale, pulverizare insecticide
pentru clădiri comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură sau silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor, altele decât cele pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, tratarea
suprafețelor cu produse repelente pentru
îndepărtarea animalelor, izolarea structurilor
împotriva pătrunderii paraziților și dăunătorilor,
curățare de clădiri, curățare de clădiri cu
birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
publice, curățarea clădirilor rezidențiale,
curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea interioarelor edificiilor, curățarea
industrială a clădirilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
spațiile comerciale, lustruire pardoseli, furnizare
de informații privind servicii de curățare a
ferestrelor, servicii de curățare a birourilor,
servicii de curățare a tavanelor, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie
pentru lifturi, servicii de curățenie pentru
toalete, servicii de curățenie prin intermediul
alpinismului utilitar, servicii de curățenie în uzine
industriale, servicii de curățenie și de portărie,
servicii de menaj (servicii de curățenie), servicii
de spălare a clădirilor, instalare de ferestre,
instalare de folii pentru geamuri, instalare de
geamuri, instalare de garnituri pentru ferestre,
instalare de geamuri secundare, instalare de

jaluzele, instalare de rame de ferestre, montare
de geamuri duble, instalare de învelișuri
protectoare pentru geamuri, montare de sticlă
de geamuri, montare și reparații de jaluzele,
înlocuirea ferestrelor, întreținere de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, renovarea
ferestrelor, reparare de jaluzele, reparații
de ferestre, spălarea ferestrelor, renovare
de clădiri, renovarea clădirilor, renovarea și
restaurarea clădirilor, reparații clădiri, reparații
și renovări de clădiri, întreținere de proprietăți,
întreținere de clădiri, servicii de întreținere
pardoseli, reparații și întreținere de clădiri,
întreținere și reparații de pardoseli, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, deparazitarea
instalațiilor electrice, servicii de instalații
electrice, servicii de deparazitare pentru instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, servicii
de curățenie, servicii de curățenie industrială,
curățenie în spații publice, furnizare de servicii
de curățenie, închirierea de mașini și echipament
pentru curățenie, instalare, întreținere și reparații
de aparate de climatizare, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), reparare de tocuri pentru uși și ferestre,
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, servicii de
etanșare a găurilor de ventilație pentru 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, curățare igienică (piscine), servicii de
curățare a piscinelor, servicii de deszăpezire.,
servicii de control al dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 01907
(111)185168
17/03/2022
DGM DRAGON SECURITY SRL,
CALEA BECICHERECULUI NR.
44, JUDEȚ TIMIȘ, DUDEȘTII NOI,
TIMIȘ, ROMANIA

(111)185363
17/03/2022
CASA DE ASIGURĂRI A
AVOCAȚILOR FILIALA
BUCUREȘTI-ILFOV, STR. DR.
D. RÂUREANU, NR. 3-5, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 01909

(740)

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

(540)

DGM Dragon Security
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.05.24;
24.01.09; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
02.09.15
(591) Culori revendicate: roșu (HEX #bf1522),
alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil pentru întocmire
de declarații fiscale, software descărcabil
pentru plăți, software descărcabil pentru
plăți electronice, software descărcabil pentru
procesarea plăților electronice către și de la alte
persoane.
35. Distribuire de fluturași, broșuri, materiale
tipărite și mostre în scop publicitar, servicii
de depunere a declarațiilor fiscale, consultații
în legătură cu întocmirea de declarații fiscale,
servicii de consiliere referitoare la declarațiile
de venit (contabilitate), consiliere contabilă
privind întocmirea declarațiilor fiscale, servicii
de consultanță fiscală și asistență la întocmirea
declarațiilor fiscale.
36. Servicii de asigurare referitoare la
avocați, servicii de asigurare referitoare la
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decontările eșalonate acordate avocaților,
servicii de asigurare privind fondurile de pensie,
administrare de planuri de asigurare, emisiune
de declarații financiare, servicii de planificare
privind pensiile, organizare de plăți de pensii,
servicii de plată a pensiilor, servicii de fonduri
de pensii, monitorizare de fonduri de pensii,
servicii privind fondurile de pensii, servicii de
administrare a fondurilor de pensii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01986

(111)185382

21/03/2022
MİLMAST YÜKSELTME
SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ,
MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH.
BAŞKENT BULVARI NO: 80,
SINCAN, ANKARA, TURCIA

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

(540)

MILMAST
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.01
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și echipamente de măsurare,
inclusiv cele de uz științific, nautic, topografic,
meteorologic, industrial și de laborator,
termometre, nu pentru uz medical, barometre,
ampermetre, voltmetre, higrometre, aparate de
testare nu pentru uz medical, telescoape,
periscoape, busole direcționale, indicatoare de
viteză, aparate de laborator, microscoape,
lupe, distilatoare binocluri, cuptoare și etuve
pentru experimente de laborator, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau a imaginilor, aparate de
fotografiat, camere fotografice, aparate de
televiziune, aparate de înregistrare video,
playere și recordere cd și dvd, playere mp3,
calculatoare, calculatoare de birou, calculatoare
tableta, dispozitive tehnologice portabile, și

anume, ceasuri inteligente, brățări inteligente și
camere montate pe cap, microfoane, difuzoare,
căști, aparate de telecomunicații, aparate
pentru reproducerea sunetului sau imaginilor,
dispozitive periferice pentru computer, telefoane
mobile, huse pentru telefoane mobile, aparate
telefonice, imprimante de computer, scanere
(echipamente de prelucrare a datelor),
fotocopiatoare, suporturi de date magnetice și
optice și software de calculator și programe
înregistrate pe acestea, publicații electronice
descărcabile și care pot fi înregistrate, carduri
magnetice și optice codificate, filme, seriale
tv și clipuri video muzicale înregistrate pe
suporturi magnetice, optice și electronice,
antene, antene de satelit, amplificatoare
pentru
antene,
părți
ale
produselor
menționate anterior, distribuitoare de bilete,
bancomate (atm), componente electronice
utilizate în părțile electronice ale mașinilor
și
aparatelor,
semiconductoare,
circuite
electronice, circuite integrate, cipuri (circuite
integrate), diode, tranzistori (electronice), capete
magnetice pentru aparate electronice, încuietori
electronice, fotocelule, aparate de telecomandă
pentru deschidere si inchidere usi, senzori
optici, contoare si indicatoare de cantitate pentru
masurarea cantitatii de consum, comutator
temporizat, automat, îmbrăcăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiului,
veste de siguranță și aparate și echipamente
de salvare, ochelari de vedere, ochelari
de soare, lentile optice și cutii, containere,
părți și componente ale acestora, aparate și
instrumente pentru conducerea, transformarea,
acumularea sau controlul energiei electrice,
fise electrice, cutii de joncțiune (electricitate),
comutatoare electrice, disjunctoare, siguranțe,
balasturi de iluminat, cabluri de pornire a bateriei,
plăci de circuite electrice, rezistențe electrice,
prize electrice, transformatoare (electricitate),
adaptoare electrice, încărcătoare de baterii,
sonerii electrice de usa, cabluri electrice și
electronice, baterii, acumulatori electrici, panouri
solare pentru producția de energie electrică,
alarme si alarme antifurt, altele decat pentru
vehicule, sonerii electrice, aparate si instrumente
de semnalizare, indicatoare luminoase sau
mecanice pentru trafic, dispozitive de stingere
a incendiilor, masini de stins incendiile, furtun
de incendiu și duze pentru furtunurile de stins
incendiile, aparate radar, sonare, aparate si
instrumente de vedere pe timp de noapte,
magneți decorativi, metronoame.
42. Servicii de analiză și cercetare științifică
și industrială, inginerie, servicii de inginerie
si design arhitectural, servicii de testare
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pentru certificarea calității și standardelor,
servicii informatice, și anume, programare de
calculatoare, servicii de protecție împotriva
virușilor de computer, proiectare de sisteme
informatice, creare, întreținere și actualizare
de site-uri web pentru terți, proiectare de
software de calculator, actualizare și închiriere
de software de calculator, furnizare de motoare
de căutare pentru internet, găzduire de siteuri web, consultanță în domeniul design-ului şi
dezvoltare de hardware de calculator, închiriere
de hardware de calculator, servicii de design
industrial, altele decât proiectare de inginerie,
computer și arhitectură, proiectare de arte
grafice, autentificarea operelor de artă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 01988

(111)185206

21/03/2022
HIMALAYA TRAVEL FAMILY SRL,
STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 17, BL. MC 18, SC. 2, ET. 3,
AP. 41, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

de vacanțe, servicii de agenție de turism,
și anume organizarea transportului pentru
călători, planificarea călătoriilor, rezervări pentru
călătorii, servicii oferite de agenți pentru
organizarea de călătorii, servicii de ghizi
pentru călătorii, organizare și intermediere de
călătorii, consultanță în legătură cu călătoriile,
furnizare de informații online despre călătorii,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii de rezervare de bilete
pentru călătorii și circuite turistice, furnizare de
informații despre călătorii, în rețele globale de
calculatoare, consultanță în domeniul călătoriilor,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre transport și călătorii, prin aparate și
dispozitive pentru telecomunicații mobile.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, furnizare de cursuri educative
referitoare la sectorul călătoriilor, organizare și
coordonare de evenimente sportive, coordonare
de evenimente de divertisment.
───────

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

(210)
(151)
(732)

(540)

TURAVURA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații mobile, descărcabile.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de publicitate privind industria turismului,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor.
39. Servicii de turism (transport), servicii de
ghizi de turism, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea

(740)

M 2022 02020

(111)185322

21/03/2022
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, DRUMUL
GĂZARULUI, NR.43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

income magazine
(531)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14
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(591)

Culori revendicate: albastru inchis,
albastru deschis, galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software
descărcabile
pentru
telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet, aplicații software
descărcabile pentru transmiterea de știri,
informații și dezvăluiri din actualitatea cotidiană,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la un talk-show, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la o emisiune de
televiziune, aplicații software descărcabile care
oferă accesul la o emisiune de radio, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
cursuri educative sau de instruire, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
conferințe, congrese, seminarii, simpozioane,
workshop-uri, aplicații software descărcabile
care oferă accesul la evenimente educative
sau de divertisment, softuri educaționale,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, platforme software
de calculator descărcabile pentru rețele
sociale, publicații electronice descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, benzi desenate
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
buletine informative descărcabile, materiale
educative descărcabile, fotografii digitale
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere audio
descărcabile, cărți electronice descărcabile,
serii de cărți descărcabile, podcast-uri
descărcabile, ziare electronice descărcabile,
reviste electronice descărcabile, înregistrări
video descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni de radio, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut,
anunțuri publicitare descărcabile.
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,

materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei), materiale de desen
și materiale pentru artiști, materiale didactice și
de instruire.
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de
radio, ori pe site-uri web, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe și anunțuri publicitare, 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
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea de
târguri în scop publicitar sau comercial, servicii
de telemarketing.
38. Telecomunicații, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, transmiterea
de programe și emisiuni de televiziune,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
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televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea de video la cerere (video-ondemand), transmisiuni în direct accesibile prin
intermediul paginilor de internet (webcam).
41. Educație, instruire, divertisment, producţia
de programe de radio, producția de programe
de televiziune, producţia de emisiuni de
radio, producția de emisiuni de televiziune,
producția de talk-show-uri de televiziune și/
sau de radio, organizarea de dezbateri
televizate, organizarea de dezbateri la radio,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
servicii de instruire prin intermediul emisiunilor
de radio sau de televiziune, furnizare de
servicii de divertisment și educație prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment și educație prin intermediul
radioului, organizarea de concursuri televizate,
organizarea de concursuri la radio, prezentare
de programe de televiziune, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii
jurnalistice, producția și prezentarea unei
emisiuni de televiziune care conține o combinatie
de anchete jurnalistice, investigații jurnalistice,
reportaje și dezbateri în platoul televiziunii pe
subiectele abordate, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune care conține
informații despre afaceri, idei de afaceri, interviuri
cu oameni de afaceri și economiști, informații
despre procesele economice, semnificaţiile şi
consecinţele acestora, 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 video la cerere (video-ondemand), 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 online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea 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), organizare de activități
educative pentru tabere, organizare de activități
culturale pentru tabere, organizare de activități
de divertisment pentru tabere, organizarea de
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii
educative, furnizarea de instruire, transfer de
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know-how (instruire), organizarea de cursuri,
prezentarea operelor de artă vizuale sau literare
publicului în scop cultural sau educațional,
servicii de traducere și interpretare lingvistică,
rezervarea locurilor pentru spectacole, teatru
radiofonic, producţii de teatru, organizarea de
spectacole live, organizarea de cursuri prin
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de împrumut de cărți și materiale educative
efectuate prin intermediul unei biblioteci,
inclusiv prin intermediul unei biblioteci online,
servicii de bibliotecă mobilă, instruire practică
(demonstraţii), producţia de spectacole, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
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, emisiuni de televiziune
și de radio înregistrate, servicii de biblioteci
multimedia (mediateci).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02071

(111)185074

24/03/2022
DIGITAL - PLAY S.R.L., STR.
ION LUCA CARAGIALE NR. 12,
JUDEȚ BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

DIGITAL - PLAY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Brățări inteligente, folii de protecție adaptate
pentru brățări inteligente, baze pentru încărcare,
cabluri de conectare, cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, cabluri electrice de
încărcare, huse pentru telefoane inteligente,
mouse (periferice de calculator), piciorușe

de schimb pentru mouse, contacte electrice,
căști audio, încărcătoare, încărcătoare pentru
joystick-uri, telecomenzi, ochelari de soare,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente: brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, blocuri
de contact (electrice), comutatoare de contact
mecanice, suporturi de mouse, huse pentru
joystick-uri, modulatoare, cablaje electrice
pentru automobile, aparate electrice de testare.
35. Servicii de vânzare online referitoare la
brățări inteligente, servicii de vânzare online
referitoare la folii de protecție adaptate pentru
brățări inteligente, servicii de vânzare online
referitoare la baze pentru încărcare, servicii
de vânzare online referitoare la cabluri de
conectare, servicii de vânzare online referitoare
la cabluri pentru aparate pentru încărcarea
bateriei, servicii de vânzare online referitoare la
cabluri electrice de încărcare, servicii de vânzare
online referitoare la huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare online referitoare
la mouse (periferice de calculator), servicii
de vânzare online referitoare la piciorușe de
schimb pentru mouse, servicii de vânzare online
referitoare la contacte electrice, servicii de
vânzare online referitoare la căști audio, servicii
de vânzare online referitoare la încărcătoare,
servicii de vânzare online referitoare la
încărcătoare pentru joystick-uri, servicii de
vânzare online referitoare la telecomenzi, servicii
de vânzare online referitoare la ochelari de
soare, servicii de vânzare online referitoare
la folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare online referitoare
la brățări de ceas pentru comunicarea de
date către telefoane inteligente, servicii de
vânzare online referitoare la blocuri de contact
(electrice), servicii de vânzare online referitoare
la comutatoare de contact mecanice, servicii
de vânzare online referitoare la suporturi de
mouse, servicii de vânzare online referitoare
la huse pentru joystick-uri, servicii de vânzare
online referitoare la modulatoare, servicii de
vânzare online referitoare la cablaje electrice
pentru automobile, servicii de vânzare online
referitoare la aparate electrice de testare,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la brățări inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la folii de protecție adaptate
pentru brățări inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la baze pentru încărcare,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
cabluri de conectare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la cabluri electrice de
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încărcare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
mouse (periferice de calculator), servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piciorușe de
schimb pentru mouse, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la contacte electrice, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la căști audio,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
încărcătoare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la încărcătoare pentru joystick-uri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
telecomenzi, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blocuri de contact (electrice),
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
comutatoare de contact mecanice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la suporturi de
mouse, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la huse pentru joystick-uri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la modulatoare, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la cablaje electrice
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la aparate electrice de testare, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la brățări
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la folii de protecție adaptate pentru
brățări inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la baze pentru încărcare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
cabluri de conectare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la cabluri electrice de
încărcare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la mouse (periferice de calculator), servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piciorușe
de schimb pentru mouse, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la contacte electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
căști audio, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la încărcătoare, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la încărcătoare pentru
joystick-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la telecomenzi, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la brățări de ceas pentru comunicarea

de date către telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blocuri
de contact (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la comutatoare de contact
mecanice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la huse pentru
joystick- uri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la modulatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cablaje electrice pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la aparate electrice de testare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185145
25/03/2022
NOVACHEM DISTRIBUTION SRL,
STR. LIVIU REBREANU NR. 7, BL.
51, SC. 2, ET. 5, AP. 67, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

M 2022 02132

RADOST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02150
(111)185298
25/03/2022
PINTILIE CĂTĂLIN-VALERIU,
ALEEA FIZICIENILOR NR. 1,
SCARA A, ETAJ 6, AP A604,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(111)185249
28/03/2022
ALADIN COM IMPEX SRL, ŞOS.
ALEXADRIEI NR. 476, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2022 02164

(740)

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

(540)

La Gloria
(511)

Mind Couture
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08; 27.05.01; 26.01.01; 26.01.15;
03.02.01; 03.02.24; 03.02.25; 03.02.26
(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#f37e21), negru (HEX #040000),
albastru (HEX #010080, HEX #182b52,
HEX #070c8a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte șipărți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, articole vestimentare
pentru bărbați, şepci (articole pentru acoperirea
capului), jachete cu glugă (parka ), cămăsi,
cămăsi cu mânecă scurtă, șosete, maieuri
sport, jachete căptușite (îmbrăcăminte), flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), tricouri cu
mânecă scurtă, pantaloni (Am.).

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie și cofetărie, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, specialități
de patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de brutărie, respectiv amestecuri
pentru produse de brutărie, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane, dulciuri,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri de
casă.
43. Servicii de restaurante, servire de produse
de cofetărie, înghețată și băuturi în restaurante,
servicii de furnizare produse de cofetărie,
înghețată și băuturi., servicii de alimentație
publica.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 02195

(111)185383

29/03/2022
GENERAL MOTORS LLC,
300 RENAISSANCE CENTER,
MICHIGAN, DETROIT, 48265-3000,
MICHIGAN, STATELE UNITE ALE
AMERICII

precum si̧ servicii ̂ın domeniul construc ̧tiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor si̧ exterioarelor,
̆ lucrari
̆ de instala ̦tii sanitare, lucrari
̆
tencuiala,
de instala ̧tii termice, instalarea echipamentelor,
̂ınchirierea de
̆
lucrari
privind acoperisurile,
̧
̆
unelte, masin
sau echipamente, spre
̧ arii
exemplu ̂ınchirierea de buldozere, ̂ınchirierea de
macarale.
───────

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2022 02388

(111)185384

04/04/2022
AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., CHRISTIAN
NEEFESTRAAT 2, 1077 WW,
AMSTERDAM, TARILE DE JOS

ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 26.07.09; 26.07.19;
26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule cu motor, si anume, automobile.
───────

Intelligent Particles
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02345
(111)185294
01/04/2022
IOAN CRISTIAN VLADOIU, STR.
CAVALERIEI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ROCK GROUP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, cură ̧tarea de obiecte
diverse, de exemplu, geamuri, vehicule,
̆
̆
̆
̧tesaturilor,
precum si̧ spalarea
si̧ calcarea
̆
̆
̧tesaturilor,
construc ̧tia si̧ demolarea de cladiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,

(531)

Clasificare Viena: 24.01.05; 27.05.01;
29.01.14
(591) Culori revendicate: portocaliu, roșu,
gri,alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, materiale de acoperire, vernisuri,
lacuri, diluanți, substanțe colorante/coloranți
toți fiind aditivi pentru vopsele, materiale de
acoperire, vernisuri sau lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
preparate de amorsare (sub formă de vopsele),
baițuri pentru lemn.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02479
(111)185358
07/04/2022
LIGA PROFESIONISTĂ DE
BASCHET, STR. BARAJUL
BISTRIŢEI, NR. 6, BL. Z13, SC.
3, ET. 1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
BOGDAN FILCEA, STR. I.L.
CARAGIALE, NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

LIGA PROFESIONISTĂ
DE BASCHET
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 02497

(111)185385

08/04/2022
RITTER SERVICES SRL,
STR. DINU VINTILA NR. 6B,
TRONSON 1, BL. 3, ET. 7, AP.14
(K7-1), CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RITTER.RO Broker
de Asigurare
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.13; 25.01.25
Culori revendicate: albastru (HEX
#22216d, HEX 20226d), negru (HEX
#000000), alb (HEX #ffffff)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate online, publicitate

radiofonică, publicitate televizată, publicitate
prin bannere, publicitate în cinematografe,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate și
marketing, servicii de publicitate, publicitate
și reclamă, publicitate prin corespondență,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
publicitate pentru ascensoare, consultanță
privind
publicitatea,
publicitate,
inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
promoționale de publicitate, publicitate cu
rsspuns direct, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, servicii
de agenție de publicitate, servicii de publicitate
în presă, servicii de promovare și publicitate,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate în vederea
recrutării personalului, servicii de reclamă și
publicitate, cercetare de piață pentru publicitate,
servicii de publicitate de exterior, consultanță
privind publicitatea în presă, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de publicitate și
de promovare, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate de tip pay-per-click (PPC), publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de publicitate furnizate
prin intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, publicitate, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, închirierea panourilor de
afișaj (panouri publicitare), auditul afacerilor,
evaluări ale afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site
web, analiza costurilor, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare, audit
financiar, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
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de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web.
36. Acordare de asigurări pentru împrumuturile
ipotecare, acordare de asigurări pentru
garantarea echipamentelor, acordare de
polițe de asigurare pe o perioadă de
zece ani, administrare de afaceri în
domeniul asigurărilor, administrare de asigurări
stomatologice, administrare de planuri de
asigurare de grup, administrare de planuri
de asigurare, administrarea asigurărilor,
administrarea
cererilor
de
despăgubire,
administrarea
de
asigurări
de
grup,
administrarea de portofolii de asigurări,
administrarea planurilor de asigurări, agenție de
asigurări și servicii de curtaj, agenții de asigurări,
agenții de asigurări de viață, agenții de asigurări
pentru nave, agenții de brokeraj în domeniul
asigurării navelor, asigurare bancară, asigurare
contra accidentelor, ajustarea creanțelor de
asigurări, altele decât cele de viață, asigurare
contra riscurilor de credit, asigurare cu garanție,
asigurare de proprietăți imobiliare, asigurare
de risc de depășire de termene și costuri,
asigurare de risc privind respectarea termenelor
și bugetelor, asigurare de sănătate, asigurare de
riscuri de credit (factoring), asigurare de viață,
asigurare împotriva pierderii documentelor,
asigurare împotriva pierderii creditului, asigurare
pentru aparatură de comunicații, asigurare
pentru cheltuieli juridice, asigurare pentru
garaje, asigurare pentru ipotecă, asigurare
privind bunurile personale, asigurarea bunurilor
din locuință, asigurarea bunurilor în timpul
tranzitului, asigurarea de mărfuri, asigurări cu
privire la proprietăți, asigurări de călătorie,
asigurări de camionete, asigurări de credite,
asigurări de răspundere civilă, asigurări de
răspundere civilă profesională, asigurări de
viață, asigurări în caz de incendiu, informații
în domeniul asigurărilor, asigurări pentru clădiri,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare

de imobile, administrarea locuințelor, afaceri
imobiliare, agenți imobiliari, asistență în
materie de achiziții și interese financiare în
domeniul imobiliar, colectarea chiriilor, brokeraj
imobiliar, consultanță imobiliară, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, managementul proprietatilor
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de săli de expoziție, închirieri
de locuințe (apartamente), managementul
proprietăților imobiliare, punere la dispoziție
de locuințe, servicii ale agențiilor imobiliare,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de gestiune
de multiproprietăți, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, acordare de
finanțare pentru tratamente medicale, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare pentru construcții civile, acordare de
finanțare pentru vânzări, brokeraj financiar,
brokeraj cu acțiuni, tranzacționare de acțiuni,
curtaj în bursă, curtaj de obligațiuni, acordare de
credit, servicii financiare, respectiv decontarea
datoriilor, brokeraj de fonduri mutuale, achiziții
pentru investiții financiare, dezvoltare de
portofolii de investiții, servicii fiduciare de
investiții, evaluarea financiară a proprietății
personale și imobiliare, evaluarea financiară
a proprietăților închiriate, evaluare de utilaje,
evaluare de proprietăți, furnizare de informații,
consultanță și consiliere în domeniul evaluărilor
financiare, consiliere financiară, consiliere
de credit, cercetări de investiții, cercetare
financiară, analiză financiară, analiza investitiilor,
consultanță de credit, consiliere în investiții,
consiliere privind creditele, consiliere privind
investițiile, consultanță în materie de pensii,
consultanță referitoare la credit, consultații în
domeniul financiar, furnizarea de informații
financiare, informații financiare furnizate dintr-o
bază de date electronică, furnizarea de informații
financiare furnizate prin mijloace electronice,
înregistrare de actiuni, înregistrare de transfer de
acțiuni, servicii de analiză financiară, servicii de
baze de date financiare, planificare financiară,
previziuni financiare, servicii de consiliere cu
privire la credit, servicii de consiliere financiară
pentru companii, servicii de consiliere financiară
privind managementul activelor, servicii de
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consiliere financiară pentru personae fizice,
servicii de consiliere în domeniul investițiilor
financiare, servicii de consiliere în materie de
pensii, servicii de consiliere pentru investitori,
servicii de consiliere privind creditarea, servicii
de consiliere privind domeniul bancar, servicii
de consiliere privind investițiile, servicii de
consultanță financiară, servicii de consultanță
fiduciară, servicii de consultanță referitoare la
credit, servicii de consultanță și de informații
financiare, servicii de consultanță referitoare la
administrarea banilor, servicii de date financiare
computerizate, servicii de evaluare a riscurilor
de investiții, servicii de evaluare financiară, studii
financiare, solicitare de informații și consultanță
în materie de credite, servicii de informații
financiare cu privire la persoanele fizice.
41. Furnizare de cursuri educaționale, cursuri
de formare avansată, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de pregătire,
furnizare de cursuri de instruire, organizare de
cursuri de formare, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, cursuri de pregătire
în domeniul finanțelor, cursuri de pregătire
în domeniul bancar, cursuri de pregătire în
domeniul asigurărilor, furnizare de cursuri de
formare profesională, cursuri de pregătire în
materie de legislație, cursuri de pregătire în
domeniul asistenței către clienți, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)185324
11/04/2022
IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA, SOS.
BUCURESTI-PLOIESTI, NR.
172-176, CLADIREA WILLBROOK
PLATINUM & CONVENTION
CENTER, CLADIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2022 02540

Wellness Club
By GREENFIELD

───────
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
01.15.15
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
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- în ordinea numărului de depozit;
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2013 29/08/2013
1
06091

Număr
marcă
185316

Titular
FUNDAŢIA DR.
VICTOR BABEŞ

Denumire marcă
Laborator de senologie
şi sănătatea femeii-V.
Babeş
PUFU VLAD MIRCEA mymedikTV.
Sanatatea, S.O.S.!
SC STRATEG
Romana G. Urmanczy
CONSULTING SRL
COUTURE
THE NORTH FACE
DRYVENT
APPAREL CORP
S.C. EGO LINE 3D
SUPER-HRANA
S.R.L.
SC ANTICARIAT
ANTICARIAT &
NUMARUL 1 SRL
ANTICHITĂŢI UNU
BUCUREŞTI 2008
ESM MULTIMEDIA
ESM MULTIMEDIA
GROUP SRL
GROUP
SC PADERTEG SRL BERE SADU

M 2014
01775
M 2014
08372
M 2015
04386
M 2016
00072
M 2017
00526

13/03/2014

185134

13/12/2014

185203

30/06/2015

185231

08/01/2016

185368

30/01/2017

185216

M 2017
01484
M 2017
02017
M 2017
03653
M 2017
04601
M 2017
05197
M 2017
05598
M 2018
01736

07/03/2017

185196

24/03/2017

185127

30/05/2017

185197

13/07/2017

184982

09/08/2017

185149

30/08/2017

185195

15/03/2018

185349

M 2018
02619
M 2018
02707

19/04/2018

184981

WOW CAFFE SRL

23/04/2018

185306

DIEMER SRL

25/04/2018

185198

06/07/2018

185152

18

M 2018
02765
M 2018
04461
M 2018
04496

09/07/2018

185005

19

M 2018
05153

07/08/2018

184971

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17

LOREDANA-MIHAELA
RUSU
GASTRO&ARTFOOD
SRL
SC GLOBAL
RECORDS SRL
SC COMPLET
ELECTROSERV SA
CALIN-RADU
OANCEA

CUBIC-VILLAGE.RO

38, 41

403

24, 25

403

25

404

9, 16, 35,
38
16, 41

404

41, 42

405

404

32, 35, 40, 405
43
406
42

GASTRO & ART
FOOD
Next Influencer

29, 35, 39 406
41

407

VORTEX

11

407

CASA VIKINGILOR
43
locul unde se mananca
mult si bine
WOW CAFFE
11, 35

signature ORGANIC
AND SAFE
COSMETICS
ANIMAL CENTER SRL PRIN JUNGLA
URBANĂ
MGM STAR
mGm
CONSTRUCT SRL
FILOSOF EL
Beautyfood
CONSULT SRL
ANDREI COSTEL
OLD BLACKS ROCK &
GELU BODRUG
MORE
IONUT-CLAUDIU
BUHA
MARIUS CHINA
NICOLETA AURELIA
POPESCU
MARIUS SOFRON
819

Clase Nisa pag.
403
44

3, 40

407

408
408

16, 38, 42 409
9, 37, 42

409

43

410

15, 16, 25, 410
32, 33, 35,
41, 43
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2018 07/08/2018
20
05154

Număr
marcă
184972

Titular
ANDREI COSTEL
GELU BODRUG
IONUT-CLAUDIU
BUHA
MARIUS CHINA
NICOLETA AURELIA
POPESCU
MARIUS SOFRON
SC GSP OFFSHORE
SRL
RODICA PETERFI

Denumire marcă
OLD BLACKS

Clase Nisa pag.
15, 16, 25, 411
32, 33, 35,
41, 43

GSP OFFSHORE

37, 39, 42 411

SELL YOUR DRESS

35

412

MARIUS-CRISTIAN
GOGOAŞĂ
FLORIAN-ADRIAN
CĂRĂDEANU
IONU IVANOV
VALENTIN LUCA
MIHAELA VENORIA
PROICEA
Simplex Trade
Investment SRL
Casazela Holding
Company s.r.o.
SC NOEL ESPRESSO
SRL
S.C. ORALDENTIS
S.R.L.
ANDREI POLGAR

BRIFT
INTERNATIONAL
FAIR & TALE

41

412

Ortoclinic

3, 35

413

AERFILD

11

413

CASAZELA

36, 37

414

noelcafe

30, 35, 43 414

Bucharest British
Dental Place
Pearl Smile

44

415

44

415

STRICT-PREST
servicii, producţie şi
produse comunale

35, 37, 39, 416
43

14/09/2018

184980

22

M 2018
06042
M 2018
06410

28/09/2018

185175

23

M 2018
06590

05/10/2018

185174

M 2018
07342
M 2018
07362
M 2018
07391
M 2018
07405
M 2018
07619
M 2018
07682
M 2018
07789

01/11/2018

184991

02/11/2018

185141

05/11/2018

185285

06/11/2018

185076

13/11/2018

185171

15/11/2018

185177

20/11/2018

185209

MIRCEA-EUGEN
VERES

22/11/2018

185027

22/11/2018

185295

26/11/2018

185170

26/11/2018

185208

STUDIO VENTIDUE
S.R.L.
STUDIO VENTIDUE
S.R.L.
COSMIN-VALERIU
TRIFAN
DANIELA CIOCHINĂ

35

M 2018
07887
M 2018
07888
M 2018
07944
M 2018
07945
M 2018
08239

06/12/2018

185178

36

M 2018
08397

12/12/2018

185241

M 2018
08448
M 2018
08474

13/12/2018

185211

14/12/2018

185037

21

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

37
38

18, 25, 26 416
IRINA STAMATE
MILANO
Tipogal

18, 25, 26 417
16

418

Lady Nova

41

418

S.C. BEER FACTORY B13
PRODUCTIONS
S.R.L.
MADERAS ANDRA
ROVITIS PRODUSE
SRL
DIN STEJAR
ROMÂNESC
EMILIA SOFIA
FunMath

32

419

20

419

41

420

SC NAPOCA
ADWISERS SRL-D

43

420

820

RESTAURANT
PRATTA
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2018 18/12/2018
39
08544

Număr
marcă
185212

Titular
S.C. ROYAL
ESPORTS PROD
S.R.L.
PANIS GRANUM AG
SRL

Denumire marcă
ROYAL ESPORTS

Clase Nisa pag.
35, 38, 41, 420
42

BRUTĂRIE CU
MEŞTEŞUG Bob și
Soare
22sport Ştiri din Fotbal!
Tenis! Handbal! Rugby!
Se știe dintr-o felie

30, 35, 43 421

RoTea

5, 30

ANTAL SZILAMÈR
ZALÁN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
S.C. ROMEXPO S.A.

WOODPRO

16, 20, 26, 423
28, 40

Bucharest DigIT Expo 35, 41

423

OPEN MINDS
COFFEE
CONSULTING SRL
TUDOR COBALAS

Fomizza FOCACCIA & 43
PIZZA

424

CATTED

37

424

SC MAGDINIA
STUDIO ART SRL
TEHNOFIL SYSTEM
FILTRE SRL
IONUŢ IONOI

CRIMA LA CINA

41

424

TEHNOFIL TSF

1, 35

425

ZANOX

28

425

ROMULUS VIRGIL
SURU
BOGDAN-IONUT
RISTOSCU
LIDIA GABRIELA
STOICA
SC ROMANIAN
FRANCHISE
SYSTEMS SRL
OPTILOOK SRL

DjSuru

41

425

hai la CAFEA

30, 43

426

RESTART LA VIAŢĂ

41, 42, 44, 426
45
16, 30, 39, 426
43

OPTI LOOK

35, 44

427

Oradea Journal
of Business and
Economics
Şcoala De Curăţenie
GREEN

9, 16

427

CGA systems

9, 35, 42

M 2018
08724

28/12/2018

185023

14/01/2019

185147

42

M 2019
00181
M 2019
00265

17/01/2019

185124

43

M 2019
00315

21/01/2019

185064

44

M 2019
00387

23/01/2019

185371

M 2019
00705
M 2019
00789

06/02/2019

185299

07/02/2019

185010

M 2019
00955
M 2019
00973
M 2019
01094
M 2019
01159
M 2019
01396
M 2019
01425
M 2019
01591
M 2019
01594

13/02/2019

185109

13/02/2019

185022

15/02/2019

185315

19/02/2019

185369

26/02/2019

185346

27/02/2019

185012

04/03/2019

185232

04/03/2019

185123

07/03/2019

185335

56

M 2019
01712
M 2019
01811

11/03/2019

185067

DANIEL LAURENTIU
BADULESCU

57

M 2019
01867

13/03/2019

185117

58

M 2019
01886

13/03/2019

184987

SC SCOALA DE
CURATENIE GREEN
SRL
CGA
INFRASTRUCTURE
SRL

40

41

45
46

47
48
49
50
51
52
53
54

55

GLOBAL RECORDS
SRL
SC ROMANIAN
FRANCHISE
SYSTEMS SRL
TUDOR TCACIUC

821

JERRY'S pizza

25, 35, 38, 421
41
16, 30, 39, 422
43
422

16, 35, 41 427
428
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2019 18/03/2019
59
02008
M 2019 19/03/2019
60
02067
M 2019 25/03/2019
61
02276
M 2019 28/03/2019
62
02391

Număr
marcă
185357

Titular
RIDE&SMILE SRL

Denumire marcă
COVRIG to go

Clase Nisa pag.
428
43

185362

RO TEXTIL SRL

River Side resort

43

185333

SNKRIND SRL

185372

SNEAKER INDUSTRY 16, 18, 21, 429
25
429
P PLASTITEK
17
ROMANIA

FACONNAGE
MECANIQUE DE LA
BRESLE PLASTICS
S.R.L.
DENT ESTET CLINIC Patient Experience
S.A.
Manager
Elena-Daniela Pandele Crăciun Vienez

04/04/2019

185111

29/03/2019

185345

29/03/2019

185373

01/04/2019

185031

01/04/2019

185246

01/04/2019

185248

09/04/2019

185347

70

M 2019
02403
M 2019
02420
M 2019
02424
M 2019
02476
M 2019
02482
M 2019
02484
M 2019
02732
M 2019
02748

09/04/2019

184998

71

M 2019
02800

10/04/2019

185138

11/04/2019

185026

73

M 2019
02828
M 2019
02907

15/04/2019

185242

74

M 2019
02965

16/04/2019

185122

M 2019
03104
M 2019
03171
M 2019
03173
M 2019
03174
M 2019
03175
M 2019
03230

19/04/2019

185172

22/04/2019

185077

22/04/2019

185325

22/04/2019

185326

22/04/2019

185327

24/04/2019

185321

63
64
65
66
67
68
69

72

75
76
77
78
79
80

S.C. HACIENDA CAFÉ
S.R.L.
SC ALCONOR
COMPANY SRL
SC POLTERGEIST
SRL
SC POLTERGEIST
SRL
DANIEL RAZVAN ENE

35, 41, 44 430
41

430

THE BRASS

43

430

FITY

32

431

EUROinstal preţul care 11
îţi convine
EUROinstal preţul care 11
îţi convine
WORK'S COFFEE
30, 43

SC INSPECTIONSLOT INSPECTIONSLOT
SRL
ASOCIATIA EDUBIZ
EDUBIZ Dezvoltarea
tinerelor talente
Tinerii de azi, liderii şi
profesioniştii de mâine
ATELIER DE ZANE
Atelier de Zâne Îngrijire
SRL
şi Înfrumuseţare
BCR BANCA PENTRU ECONOCREDIT de la
LOCUINTE SA
BCR BpL
TUFEANU
Educratie
RICHEARDCONSTANTIN
S.C. VOVO SPIRIT
vovo
S.R.L.
CEETRUS ROMANIA CARTIER CORESI
SRL
SC POLI-MED-ANNA Manufactura
SRL
farmaceutica
SC POLI-MED-ANNA Oficina Farmaceutica
SRL
Transylvanica
SC POLI-MED-ANNA Botanica Transylvanica
SRL
ASOCIATIA AOPA
AOPA ROMÂNIA
ROMÂNIA
822

429

431
431
432

42

432

41

433

44

433

35, 36

434

41

434

33

434

36, 41, 43 434
5, 35, 42

435

5, 35, 42

435

5

436

39, 41

436
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2019 02/05/2019
81
03319
M 2019 02/05/2019
82
03327

Număr
marcă
184988
184986

Titular
Denumire marcă
S.C. NEXTDIGITAL
Certified Design Sprint
S.R.L.
GENESIS PROPERTY Design District
INTERNATIONAL SA

83

M 2019
03356

06/05/2019

185006

SC DOCENTRIS SA

84

M 2019
03387

05/06/2019

185024

85

M 2019
03388

05/06/2019

185025

86

M 2019
03739

20/05/2019

184989

COMPANIA
MUNICIPALA
PARKING
BUCURESTI S.A.
COMPANIA
MUNICIPALA
PARKING
BUCURESTI S.A.
DOSAPACK SRL

87

M 2019
03904

27/05/2019

185073

88

M 2019
03917

27/05/2019

185065

89

M 2019
03936

28/05/2019

96

M 2019
03966
M 2019
04049
M 2019
04094
M 2019
04334
M 2019
04421
M 2019
04423
M 2019
04456

97

90
91
92
93
94
95

98
99

Clase Nisa pag.
437
41
35, 36, 37, 437
41, 42, 44,
45
437
35, 37

DOCENTRIS
Document Processing
Solutions
P Compania
35, 39
Municipală PARKING
B HOLDING
BUCUREȘTI
P Parking București
9, 38, 42

438

438

ZARAZA

30, 31

439

Bogdan Gabriel
Stanciu
Olivia Stanciu
Maria Cristiana
Belodan
Maria Andreea
Nemens
COSTIN GACHE

11.22

35

439

Gache Costin

35

440

185256

CLAUDIA CRISTINA
LADOPOULOS

41

440

20/06/2019

185140

9

440

31/05/2019

185121

SERIOUS FOODS

03/06/2019

185200

ECHIPAT.RO

25, 29, 30, 441
31, 35
441
35

13/06/2019

185354

SIMPLEX TRADE
INVESTMENT SRL
SC VLAMAR BLACK
SRL
S.C. EUROCOM
INVEST S.R.L.
FORTE GAZ S.R.L.

Bucharest On Track
Fest Nice People,
Wonderful Machines
eos solar panels

FORTE GAZ

4, 35, 39

442

13/06/2019

185259

Cu drag, din Ardeal!

31

442

04/07/2019

185150

Vixen Studio

41

443

14/06/2019

185153

M 2019
04526

24/06/2019

185184

M 2019
04551
M 2019
04679

20/06/2019

185366

25/06/2019

185173

SC BIO CULTURE
SRL
S.C. VIXEN'S S.R.L.

SC AUTOWORLD SRL carcloud Dream it. Find 36, 37, 38 443
it. Drive it.
443
VV TELESTAR
EXTRA MALL
35
INTERNATIONAL
GROUP S.R.L.
444
SC OVERALL CO SRL OVERSAFE
25
SC EXMOBI
COMPANY SRL
823

Pontic Herbs

3

444

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Nr.
crt. Nr. depozit
M 2019
100
04902
M 2019
101
04968
M 2019
102
04975
M 2019
103
05136

Dată
depozit
04/07/2019

Număr
marcă
185112

05/07/2019

185234

05/07/2019

185118

11/07/2019

185351

M 2019
05273
M 2019
05352
M 2019
05388
M 2019
05497
M 2019
08832
M 2019
08833
M 2020
02116
M 2020
04975
M 2020
07063
M 2021
00316
M 2021
00857
M 2021
01904

18/07/2019

185202

19/07/2019

185262

23/07/2019

185115

26/07/2019

185135

09/12/2019

184966

09/12/2019

184967

23/03/2020

185207

17/07/2020

185367

03/10/2020

185078

18/01/2021

185274

04/02/2021

185251

10/03/2021

185199

12/03/2021

185082

16/03/2021

185340

16/03/2021

185021

23/03/2021

184964

31/03/2021

185176

121

M 2021
01980
M 2021
02111
M 2021
02138
M 2021
02390
M 2021
02613
M 2021
03869

17/05/2021

185355

122

M 2021
04780

01/07/2021

185070

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120

Titular
CORAMET IMPORTEXPORT SRL
RADU FARCAS
MARIANA FARCAS
SOLINA ROMANIA
SRL
HABITAT RESEARCH
SRL
SC COMTEL FOCUS
SA
KRUGER-BRENT
AGENCY SRL
MEDIPLUS EXIM
S.R.L.
S.C. ROCLEAN
SPALATORIE S.R.L.
FARMA MAS TRADE
SRL
FARMA MAS TRADE
SRL
S.C. BRUTARIA DE LA
DRUM S.R.L.
GULHAN GALIP

Denumire marcă
corametro

Clase Nisa pag.
2, 3, 17, 35 444

O'MAMA

30, 32, 35, 445
43
1, 2, 5, 29, 445
30, 31, 35
446
36

HABITAT BROKERS;
REAL ESTATE MADE
EASY
THE BULL steak
43
restaurant
KBA kb-adore
3, 21, 35

446
447

Dr. Hart Ceai
ZaharoStop
ROCLEAN

5

447

37

447

REVIRACT

5

448

INNOLASH

3, 5

448

Brutaria de la drum

30, 35

448

BEYLER

6, 20, 37

449

FORWARD

35, 36

449

Gastrozen

5

450

Brian Food
TEODOR

29, 30, 31, 450
35
454
33

ARANA

35

455

BVBescu

41

455

ACORD

33, 35

455

BUFFET DRESSING En Privé
SRL
L.H.EL INVESTMENT SHOPRON MARKET

24, 25

456

36

456

AGROLAND
PROFESSIONAL
FARM SRL
CARSTRAG
CONSTRUCT S.R.L.

MOOFEED

5, 35

457

ADVANTAGE CARS

35

457

INNERPRIDE
BRANDING SRL
AESCULAP PROD
SRL
ODETTE & BRIAN
HOLDINGS
GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
SC ARANA EUROPE
SRL
MIRCEA DUMITRU
ILIESCU
VIOREL PETRE

824
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
123
04816
M 2021
124
04818
M 2021
125
05881
M 2021
126
06206
M 2021
127
06955

Dată
depozit
22/06/2021

Număr
marcă
184968

22/06/2021

184969

10/08/2021

185281

25/08/2021

185286

27/09/2021

185300

05/10/2021

185191

08/10/2021

185217

13/10/2021

185301

MUJA OVIDIU

06/10/2021

185013

CATALIN SAVU

06/10/2021

184983

ASOCIAȚIA Q-ARTS

08/10/2021

185302

11/10/2021

185011

135

M 2021
07031
M 2021
07136
M 2021
07148
M 2021
07195
M 2021
07207
M 2021
07261
M 2021
07274
M 2021
07741

Titular
SC FARMA MAS
TRADE SRL
SC FARMA MAS
TRADE SRL
GEORGIANA
CRISTEA
EYFEL KOZMETIK
ANONIM SIRKETI
GEORGETA-DANIELA
NICOLAESCUVOINESCU
LEARNING
TOGETHER SRL
EMRE OCAL

26/10/2021

184992

136

M 2021
07811

23/04/2015

185204

137

M 2021
07826

29/10/2021

185336

CKV GLOBAL STORE ZENINO
SRL

M 2021
07899
M 2021
07917

02/11/2021

185154

04/11/2021

185334

04/11/2021

184978

141

M 2021
07926
M 2021
07935

04/11/2021

185341

ELISABETA
GHERGHISAN
BIANCA DANIELA
FĂGĂDARMARCONESCU
CASA HYGGE
CONSULTING SRL
SC OCTYPLAY SRL

142

M 2021
07945

04/11/2021

185247

143

M 2021
07958

04/11/2021

185360

128
129
130
131
132
133
134

138
139

140

Denumire marcă
EDEGEL

Clase Nisa pag.
457
5

EDEFORT

5

Happy Doner

35, 39, 43 458

EYFEL

3, 5

Sergiu Nicolaescu

9, 16, 25, 460
35, 38, 41

Learning Together

41

464

silver elegance Vip
Perfume
AMINTIRI DIN
COPILARIE
FINOR

3, 35

464

458

459

39, 41, 43 464
42

466

MUZEUL
ABANDONULUI
TRANS EUROPA SRL O companie plăcută!

40, 41, 42 466
36

466

GEORGIANA
COMONIȚĂ
ARTEMIS-IOANA
NEAGU
NICOLAE NEAGU
Match Group, LLC

liebe kinder

41, 43

467

Elysee ... mmm c'est
bon

30, 35, 39, 467
41

SWIPE

45

STAN ALINAGABRIELA
PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ
LINA'S CAKE SRL

825

469

3, 5, 8, 9, 469
10, 11, 16,
20, 21, 24,
27, 28
PADBOL Sport Fusion 21, 25, 35, 492
41
493
BB CAKES
30

Casa Hygge

42

494

OCTYPLAY

28

494

Les Fleures des Reves 31, 35, 38, 494
39, 44

Dolce D'or

30

495
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
144
08007
M 2021
145
08030
M 2021
146
08219
M 2021
147
08262
M 2021
148
08394
M 2021
149
08434
M 2021
150
08435
M 2021
151
08438
M 2021
152
08440
M 2021
153
08578
M 2021
154
08696

Dată
depozit
08/11/2021

Număr
marcă
185337

09/11/2021

185265

16/11/2021

185069

17/11/2021

184965

22/11/2021

Titular
POPESCU DRAGOŞ
Mihăiţă Ionuţ - Andrei
ECO LIVING
PROJECT
S.C TRODAT SRL

Denumire marcă
Farmvio - Direct din
ferme
CAMINOTA

Clase Nisa pag.
495
35

IMPRINTO
Urs Artur

185007

HERMANN DENTAL
TECHNOLOGY SRL
SPEED PIZZA SRL

2, 10, 16, 497
35, 40, 42
498
32

24/11/2021

185113

JUMANA TOP SRL

24/11/2021

185114

JUMANA TOP SRL

Lotus Glass
Purness&Beyond
Golden Opal

24/11/2021

184985

24/11/2021

184995

30/11/2021

185029

06/12/2021

185237

M 2021
08736

08/12/2021

185072

09/12/2021

185303

09/12/2021

185215

10/12/2021

185289

12/12/2021

185272

160

M 2021
08768
M 2021
08796
M 2021
08845
M 2021
08858
M 2021
08878

13/12/2021

185155

161

M 2021
08882

13/12/2021

185386

14/12/2021

185131

EDIL SEMPRE SRL

163

M 2021
08906
M 2021
09110

21/12/2021

185236

164

M 2021
09233

28/12/2021

185151

165

M 2022
00017

03/01/2022

185002

SC VERITAS MAX
WW SRL
IULIUS
MANAGEMENT
CENTER SRL
STOREWEB RO
GROUP SRL

155
156
157
158
159

162

19, 35

496

PIAZZETTA ROMANA 29, 30, 43 498
21, 35

503

21, 35

505

SC ENERGO CON
SUNWELL
GRUP SRL
KLG ASYRAL INVEST WEGO LINE
SRL
SOMA KÖNCZEI
DRIBLI

11

507

10

508

41

508

COSMIN-LEONARD
Clever School
ANDRONACHE
ASOCIAȚIA
Exploratorii
SPEOLOGICĂ
EXPLORATORII
CHRISTIAN CAR SRL AQUA ALPINA APA
DE IZVOR
SC LASERCRAFT
LASERCRAFT
SRL
JORDAS S.R.L.
JORDAS

41

509

42

509

ASOCIATIA TEATRU
PENTRU TINE
GABRIEL-FLORIAN
MANEA
CHROXCLINICAL
2020 S.R.L.

826

web theatre

32, 35, 43 509
28

510

6, 19, 20, 511
28, 35, 37
515
41

REVISTA
FOTOGRAFIA
CENTRUL DE
CARDIOLOGIE Dr.
Preoteasa Cristian
Mobilă JAKY

41

516

44

516

20, 35

517

uppercase

35, 42

519

TATAMI

9, 35, 36, 520
37, 41, 42,
43, 44
35, 38, 42 531

STOREWEB...WE
MAKE IT EASY FOR
YOU!
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2022 04/01/2022
166
00037

Număr
marcă
185304

05/01/2022

185352

05/01/2022

185014

CATALIN ROATA

ALEGRIA

9, 35, 38,
41
41

05/01/2022

185015

CATALIN ROATA

Alegria

41

06/01/2022

185016

CATALIN ROATA

ROTANIS

19, 41, 43 533

171

M 2022
00049
M 2022
00056
M 2022
00057
M 2022
00066
M 2022
00068

Titular
SOCIETATEA
NAŢIONALĂ DE
CRUCE ROŞIE DIN
ROMÂNIA
BIHORJUST SRL

06/01/2022

185293

CATALIN ROATA

R

19, 41, 43 534

172

M 2022
00075

07/01/2022

185305

SOCIETATEA
NAŢIONALĂ DE
CRUCE ROŞIE DIN
ROMÂNIA SRL

39, 41, 44, 534
45

M 2022
00123
M 2022
00146
M 2022
00175
M 2022
00176
M 2022
00188
M 2022
00192
M 2022
00217
M 2022
00219
M 2022
00224
M 2022
00232
M 2022
00233
M 2022
00234
M 2022
00238
M 2022
00240
M 2022
00244

10/01/2022

185338

02/02/2022

185250

SC BILANCIA EXIM
SRL
SIP HOME STUDY

12/01/2022

185129

12/01/2022

185130

12/01/2022

185257

S.O.S. CRUCEA
ROSIE ROMANA
SERVICIUL
OPERATIUNI SALVARE VIATA
DUPA DEZASTRU
CORBEANCA TENIS
CLUB
YOO LEARN you
learn, you'll earn
DEFENSE by Gică
Popescu
DEFENCE by Gică
Popescu
SEOMAN

12/01/2022

185283

DVERSE

35, 38, 41 539

13/01/2022

185190

540

185194

45

541

13/01/2022

185280

ROYAL SERVICII
FUNERARE
securio secure the
unsecured
first bite

45

13/01/2022

30

541

13/01/2022

185275

DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL
ANDREI-MIHAI
BĂRBULESCU
SMART SECURITY
SOLUTIONS S.R.L.
ADIA ART BUSINESS
S.R.L.
ROPHARMA S.A.

Respirocalm

5

542

13/01/2022

185276

ROPHARMA S.A.

Respirofort

5

542

13/01/2022

185277

ROPHARMA S.A.

Respirozen

5

542

13/01/2022

185180

WINSTON GOLD

34

542

13/01/2022

185179

JAPAN TOBACCO
INC.
SAVENCIA SA

29

543

14/01/2022

185313

25

543

167
168
169
170

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

GHEORGHE
POPESCU
GHEORGHE
POPESCU
FLORIN CAROLI

Denumire marcă
PRIMUL AJUTOR
CRUCEA ROSIE

Clase Nisa pag.
36, 39, 41, 531
43, 45

Bihor Just

532

533

MĂLEANU FLORINA- L'AMURA
LORENA
827

533

35, 41

536

9, 42

537

3, 35

538

3, 35

538

35, 42

538
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2022
188
00245
M 2022
189
00247
M 2022
190
00258
M 2022
191
00260
M 2022
192
00261
M 2022
193
00270
M 2022
194
00273
M 2022
195
00276

196

197
198
199

200
201
202
203
204
205
206

207
208
209

Dată
depozit
14/01/2022

Număr
marcă
185139

31/01/2022

185116

14/01/2022

Titular
CLOUD FUD SRL

Denumire marcă
cloud food.

Clase Nisa pag.
543
35, 43

ONEDREAM

5, 25, 35

544

185330

MARIA-ALEXANDRA
CIOCOIU
HOLCIM AG

HOLCIM FLUIDIA

19

544

14/01/2022

185331

HOLCIM AG

HOLCIM PLANIA

19

544

14/01/2022

185332

HOLCIM AG

HOLCIM DISPERSIA

19

544

14/01/2022

185279

545

185253

SANEOS clinică
medicală
PRINCE SOARE

41, 44

15/01/2022

33

546

17/01/2022

185264

FITNESS DARK
CHOCOLATE

30

546

M 2022
00277

17/01/2022

185120

AdWise

35

546

M 2022
00291
M 2022
00302
M 2022
00303

17/01/2022

185314

TRANSYLVANIA open 41

550

17/01/2022

185093

17/01/2022

185278

SWISS MEDCORP
S.R.L
DOMAINE VINARTE
S.R.L.
SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE
SA
ADWISE MEDIA
COMMUNICATIONS
SRL
MT MANAGEMENT &
EVENTS S.R.L
ENIGMA TRADING
2000 S.R.L.
IZOCON MC S.R.L.

M 2022
00307
M 2022
00310
M 2022
00314
M 2022
00316
M 2022
00317
M 2022
00320
M 2022
00333

17/01/2022

185282

17/01/2022

185239

19/01/2022

185235

18/01/2022

185263

18/01/2022

185255

18/01/2022

185254

18/01/2022

185323

M 2022
00336
M 2022
00341
M 2022
00350

18/01/2022

185238

18/01/2022
18/01/2022

184993

BE SOFT STUDIO
S.R.L.
GEANINA-ELENA
ILIEŞ
RAZAND ONLINE

550
e epack LAVETA
21
"MAGICĂ"
551
Măcelăria Ghiță
29
IZOCON 1994 Produse
cum se făceau odată,
cu adevăratul gust de
carne.
FITY
35, 41, 44 551
ERGOSUN by
Geanina Ilieş
AREATECH

44

552

8, 10, 21,
35
OTP BANK ROMANIA OTP Privilege Banking 9, 35, 36,
S.A.
38, 42
SIMONA-MIHAELA
Sofia Bistro
43
PÎRJOL
SIMONA-MIHAELA
Mks
43
PÎRJOL
MELIOR S.R.L.
CARMANGERIA
29, 35
MELIOR Carmangeria
ta de încredere!
CONSTANTIN SLAV
KLANkids
41

553

DEZIMED S.R.L.

DEZIMED

5, 35

559

NICUSOR PROCA

RECONA

35, 39

560

828

556
557
558
558

559
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2022 19/01/2022
210
00366

Număr
marcă
185361

Titular
Denumire marcă
VINICOLA AVEREȘTI AVERESTI
2000 SA
PODGORIA HUȘI
Busuioacă de Bohotin
DEMIDULCE D.O.C.
C.M.D. HUȘI
TOMIBENA SRL
TOMIBENA noi
încălzim casa ta
DF WORLD OF
Select FUCHS
SPICES GMBH
VINALTUS S.R.L.
VINALTUS I.U.S.R.
COR - VUS
VINALTUS S.R.L.
VINALTUS PICOTE

Clase Nisa pag.
568
33

11, 19, 35, 568
37
571
29, 30

19/01/2022

185210

19/01/2022

185329

19/01/2022

185148

19/01/2022

185146

20/01/2022

185359

21/01/2022

185370

21/01/2022

185287

21/01/2022

185288

219

M 2022
00367
M 2022
00369
M 2022
00379
M 2022
00389
M 2022
00415
M 2022
00446
M 2022
00448
M 2022
00450
M 2022
00455

21/01/2022

185284

220

M 2022
00464

23/01/2022

185350

25/01/2022

185266

25/01/2022

185137

25/01/2022

185380

NELU POPA

Nelu Popa

26/01/2022

185252

NEW JOY 87 SRL

26/01/2022

184994

226

M 2022
00529

26/01/2022

184990

LONCOLOR
CANNABISTA

3, 35

588

M 2022
00544
M 2022
00562
M 2022
00563
M 2022
00564
M 2022
00569

27/01/2022

185009

AVILA RESIDENCE

27/01/2022

184973

Apogeum

16, 35, 36, 588
37, 41, 42
590
43

27/01/2022

184974

Valahorum

43

590

27/01/2022

184975

Summit valahorum

43

590

27/01/2022

185192

ASOCIAȚIA
MARAMUREȘ COLȚ
DE RAI
PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL
STEFAN FLORIN
BRANZA
VALENTIN
LIXĂNDROIU
VALENTIN
LIXĂNDROIU
VALENTIN
LIXĂNDROIU
EVALO SMART
VALUATIONS SRL

NjT - New Joy
9, 35
Technology
Maramureș colț de Rai 41

584

225

M 2022
00478
M 2022
00488
M 2022
00504
M 2022
00519
M 2022
00526

DD FEDERAL
COMPANY SRL
Asociaţia Biblioteca
Virtuală Elit Oradea
BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD
BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
PERFECT CARE
MANUFACTURING
SRL
SENZORIAL FOOD
S.R.L.
MITPAN RUBBER SRL

EVALO

35, 36, 41, 591
42

211
212
213
214
215
216
217
218

221
222
223
224

227
228
229
230
231

829

33

573

33

574

F

45

574

"Drumul cărţii"

41

574

BLEU PHARMA

5, 35

575

BLEU PHARMA Health 5, 35
& Happiness
CUPLUL PERFECT
35, 41

577

Avaron

579

5

579

S SENZORIAL FOOD 30, 32, 35, 580
43
583
PAVIS
19, 27
41

583

588
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2022 31/01/2022
232
00584
M 2022 28/01/2022
233
00596
M 2022 28/01/2022
234
00602

Număr
marcă
185126
185273

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
591
ACTUP
ÎNVAȚĂ SĂ FII TU.RO 41
ACTUP SRL
592
DEACONEASA IONUT FLUFFY ZOO
25
PROVISION
PROTECT YOUR
BUSINESS
i have ttzo

9, 42

592

34

594

03/02/2022

185292

28/01/2022

185291

FINE TOBACCO SRL

i have spino

34

595

28/01/2022

185290

FINE TOBACCO SRL

i have wiza

34

595

29/01/2022

184996

Lavandișor

41

596

30/01/2022

185312

31/01/2022

185244

31/01/2022

185142

31/01/2022

185003

SC FLEURANE AGRO
SRL
ESSENTIAL LEVEL
S.R.L.
SC CROLAND GRUP
S.R.L.
WEDORO
HEREWEGO S.R.L.
J.B PARKER SRL

243

M 2022
00618
M 2022
00619
M 2022
00620
M 2022
00623
M 2022
00624
M 2022
00652
M 2022
00664
M 2022
00676
M 2022
00677

PROVISION
SOFTWARE DIVISION
SRL
FINE TOBACCO SRL

31/01/2022

185320

J.B PARKER SRL

244

M 2022
00696

01/02/2022

185183

01/02/2022

185008

02/02/2022

185075

247

M 2022
00727
M 2022
00744
M 2022
00746

ALBESCU
Curierul cu surprize
ADRIAN-CIPRIAN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
TOP SPORT K9 S.R.L. Top Sport K9

02/02/2022

185068

248

M 2022
00761

02/02/2022

185132

249

M 2022
00776

02/02/2022

185063

M 2022
00788
M 2022
00793
M 2022
00796

03/02/2022

185019

03/02/2022

185233

03/02/2022

185032

235
236
237
238
239
240
241
242

245
246

250
251
252

185260

Titular

ESL by Essential Level 9

596

GREEN CAMPER

39

596

StelaLuna

597

SAVE THE MINUTE

3, 25, 28,
41
35

SavE the MinutE

35

599

35, 41

599

599

600
3, 5, 18,
20, 28, 31
600
FC VOLUNTARI 2010 41

FOTBAL CLUB
VOLUNTARI SA
RAINBOW GLAM SRL Rainbow GLAM
GLOBAL SOCIAL
MEDIA SRL

Crypto Kollab Prima
agenție de Crypto &
Blockchain Marketing
în România
SC ECOTROUT FARM PĂSTRĂVĂRIA
S.R.L
BUȘTENI Păstrăv în
osânză de legume
PRIME PRO ESTATE Prime Estate
S.R.L.
CRISTIAN VLAD
PHYSIOBOOST BY
DROSU
CRISTIAN DROSU
MISCAREA ROMANA MRC ROMANIAN
PENTRU CALITATE
MOVEMENT FOR
QUALITY

830

3, 14, 21,
35
35, 42

601

29

606

605

35, 36, 37 606
41, 44

607

41, 42

607

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Nr.
crt. Nr. depozit
M 2022
253
00799
M 2022
254
00822
M 2022
255
00827
M 2022
256
00851

Dată
depozit
03/02/2022

Număr
marcă
185066

03/02/2022

185181

03/02/2022

185379

04/02/2022

185261

04/02/2022

185169

04/02/2022

185020

04/02/2022

185036

07/02/2022

185000

PREFERA FOODS SA Unfished PlantZalmon 29, 30

615

08/02/2022

185119

RAZVAN MACICI

MACICI

33

616

08/02/2022

185319

Vorba lui Dinescu

09/02/2022

185143

16, 35, 38, 617
41, 43
620
9, 37

09/02/2022

185377

10/02/2022

185201

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL
EAST SOLAR
ELECTRIC SRL
ARDEALE
COSMETICS S.R.L.
INFOREG SRL

10/02/2022

185381

AD REGESTA SA

267

M 2022
00854
M 2022
00867
M 2022
00868
M 2022
00904
M 2022
00922
M 2022
00923
M 2022
00957
M 2022
00958
M 2022
00994
M 2022
01002
M 2022
01004

TECHNOWORKER
GROUP S.R.L.
PROVISION
SOFTWARE DIVISION
SRL
IOANA-MARIA
MOLDOVAN
ARES CONSTRUCT
IASI S.R.L.
ROTON SRL

10/02/2022

185214

268

M 2022
01020

10/02/2022

185339

269

M 2022
01037

10/02/2022

185342

270

M 2022
01038

10/02/2022

185343

271

M 2022
01040

10/02/2022

185080

M 2022
01067
M 2022
01068
M 2022
01071

11/02/2022

185213

11/02/2022

185187

11/02/2022

185375

DOZA DE SANATATE DOZA DE SĂNĂTATE 5, 35, 39,
40
MULTIPLICHEI
MULTIPLIChei.ro
40
Soluție pentru orice
încuietoare
AGROSERV
TABU
33
TRADING SRL
MARIAN
SERBARILE MARII
35, 41
DUMITRESCU
IONUT VALERIU
CORNICIUC
CARETTA S.R.L.
zebra
6, 9, 19,
35, 37, 40,
42
RANNOCH
VLAH
12, 37, 40,
42
ENGIE ROMANIA S.A. MIA
35, 36, 37,
42
BREBENEL IMPEX
LGD PREMIUM
39
S.R.L.
TRANS

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

272
273
274

Titular
GEORGE
COTENESCU
ITV Studios Limited

831

Denumire marcă
5stardesk

Clase Nisa pag.
608
42

Dancing on Ice - Vis în 9, 41
doi
FLORENTINA
11

608

ProActive HUNT

9, 42

610

BISTRICIOR
rafinament
ARES RESIDENCE

29

612

BEDROOM HEROES

41

SolarFix
La Terre NATURE
BASED COSMETICS
GREEN LIFE TINY
HOUSE
RM RegMaster

609

35, 36, 37 613
615

3

620

20, 37

621

9

621
622
633

634
634

634

646
647
647
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2022
275
01072
M 2022
276
01074
M 2022
277
01075
M 2022
278
01076
M 2022
279
01079

Dată
depozit
11/02/2022

Număr
marcă
185185

11/02/2022

185376

11/02/2022

185186

BREBENEL IMPEX
DLS
S.R.L.
ENGIE ROMANIA S.A. Mia

11/02/2022

185188

ENGIE ROMANIA S.A.

11/02/2022

185271

M 2022
01080

11/02/2022

185030

LORRAINE-ANDRADA
ILUṬA
APULUM TURISM
SRL

11/02/2022

185081

OLD GUARD S.R.L.

14/02/2022

185378

283

M 2022
01082
M 2022
01104
M 2022
01117

14/02/2022

185136

284

M 2022
01126

14/02/2022

185240

DEFT MAINI
ISCUSITE S.R.L.
ANDREI-PAUL
ROȘCA
MĂDĂMYR SRL

15/02/2022

185182

16/02/2022

184976

287

M 2022
01129
M 2022
01180
M 2022
01183

16/02/2022

185071

SEZON COFFEE
ROASTERS SRL
ASOCIAȚIA LAZAR
KASTELY
CARETTA S.R.L.

288

M 2022
01187

16/02/2022

185307

METAVERSE S.R.L.

289

M 2022
01207

17/02/2022

185133

17/02/2022

185038

291

M 2022
01219
M 2022
01224

MARABOO PET S.R.L. Le Mărie healthy
Produs 100% Vegan
Budincă de chia
PUMA FOUNDATION ȚIRIAC HOLDINGS

17/02/2022

185039

292

M 2022
01225

17/02/2022

184984

293

M 2022
01239

17/02/2022

185040

294

M 2022
01240

17/02/2022

295

M 2022
01245

17/02/2022

280
281
282

285
286

290

Titular
Denumire marcă
ENGIE ROMANIA S.A. Gia

BABY BODY
COUTURE
ELANIA RESORT
WELCOME TO
EXCELLENCE
OLD GUARD
Deft Academy mâini
iscusite
change strategist

Clase Nisa pag.
35, 36, 37, 648
42
648
39
35, 36, 37, 649
42
35, 36, 37, 649
42
650
25
41, 43, 44 651

45

651

41, 44

652

35, 41

653

654
LINGURIȚE DULCI
30, 43
DESERTURI
SOFISTICATE
SEZON COFFEE 2017 30, 35, 43 658
Lázár kastély
Caretta Alpin PLUS
METAVERSE

16, 35, 41,
43
6, 17, 19,
35
9, 10, 25,
28, 35, 37,
42
30, 35

658

35, 36

681
682

661
671

680

CHROMOSOME
DYNAMICS SA
IONUȚ-ADRIAN
DRĂGAN
SORIN-CONSTANTIN
JINGA
DENT-ALL IQ S.R.L.

WATCH DOG

9, 44

SIRO Specialiști în
izolații

17, 35, 37, 682
40

clinica dr. Micu

44

185041

SECOM
HEALTHCARE S.R.L.

SECOM

185042

DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

CASA IUBIRII

684
3, 5, 10,
29, 30, 31,
32, 35, 38,
41, 44
9, 16, 18, 702
25, 28, 35,
38, 41

832

683
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2022 18/02/2022
296
01252
M 2022 18/02/2022
297
01253
M 2022 18/02/2022
298
01256

Număr
marcă
185079

18/02/2022

185017

18/02/2022

185045

18/02/2022

185046

OLX B.V.

18/02/2022

185047

18/02/2022

185048

18/02/2022

185049

18/02/2022

185258

18/02/2022

185270

20/02/2022

185050

REMUS-VALENTIN
POPOVICI
ALEXANDRUCRISTINEL CHITU
AMARELFIS
CLAVERNICOL SRL
SAGO FRANCHISE
SRL
IDEAL HOME REALTY
S.R.L.
ISWT MEDICAL S.R.L.

21/02/2022

185051

309

M 2022
01261
M 2022
01263
M 2022
01269
M 2022
01271
M 2022
01278
M 2022
01279
M 2022
01283
M 2022
01288
M 2022
01303
M 2022
01307
M 2022
01313

CARGILL,
INCORPORATED
CAN
TECHNOLOGIES,
INC.
LAURAMED STOM
SRL
FABOLTRAY SRL

21/02/2022

185052

310

M 2022
01324

21/02/2022

185205

M 2022
01325
M 2022
01327
M 2022
01331
M 2022
01333
M 2022
01335
M 2022
01336
M 2022
01340

21/02/2022

185053

21/02/2022

185054

21/02/2022

185055

21/02/2022

184979

21/02/2022

185056

21/02/2022

185057

21/02/2022

185058

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

311
312
313
314
315
316
317

185043

Titular
INSTAL IMPEX SRL

185044

Denumire marcă
Instal Impex Partenerul
tău în instalații !
FAVORIT

Clase Nisa pag.
9, 11, 35, 704
37, 41, 42
705
31

Lappina

31

705

LauraMED

35, 44

705

FABOLTRAY SINCE
2004
OLX - Mai multe joburi
decât crezi!
R&R PARTNERS
BUCHAREST
pt GROUP

21

706

35

706

35, 45

707

BRIANT MOVER

9, 11, 35, 709
38
30, 35, 43 715

SAGO THE WAY OF
COFFEE
IDEAL HOME
Intelligent Deal
Neuristica

LEGEND OPTIC
S.R.L.
CORPORATE OFFICE
SOLUTION SRL
LEXISCOR
ACCELERATOR
CITIRE SRL
IFIGENIA IMPEX SRL

LEGEND OPTIC

LABORATOIRES
ARKOPHARMA
LABORATOIRES
ARKOPHARMA
ECOTRON SA

FORSUN by Forcapil

SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL
SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL
SC TEXTIM PROD
SRL

PROMENADA by
PRIMAVERA
ORIGINALLY
FRUTTIA Delicio
Miss Collection your
passion for fashion

833

MASIA Inspiring
Innovation
LexiScor
ACCELERATOR
CITIRE
SELF STORAGE

30, 35, 43 708

36

716

35, 44

716

718
5, 9, 10,
35, 40, 44
720
35, 43
9, 16, 28, 720
35, 41, 42
35, 36

722

3, 5

722

FORDERM by Forcapil 3, 5

722

ECOTRON

35, 39, 40, 723
41, 42
35, 36, 37 724
32, 35

724

25

725
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2022 21/02/2022
318
01357

Număr
marcă
185060

22/02/2022

185110

22/02/2022

185296

321

M 2022
01359
M 2022
01366
M 2022
01367

22/02/2022

185297

322

M 2022
01374

01/03/2022

185061

323

M 2022
01377

03/03/2022

185062

22/02/2022

185128

22/02/2022

185083

22/02/2022

185084

22/02/2022

185144

22/02/2022
22/02/2022

319
320

324
325
326
327
328
329

M 2022
01383
M 2022
01385
M 2022
01386
M 2022
01387
M 2022
01401
M 2022
01402

Titular
DESPINA MARIA
BORDEAN
ADRIAN RIVIȘ
DUCU SANDU ȘTEF
CAMELIA MOLDOVAN
DELIA - GABRIELA
DUMBRAVĂ
CORINA DANA MIȘCĂ
LIANA MARIA ALDA
DIANA - NICOLETA
RABA
VIORICA - MIRELA
POPA
MARIANA - ATENA
POIANA
AURICA - BREICA
BOROZAN
LAURA RĂDULESCU
SIMION ALDA
CONFLUENȚE EST
SRL
DEMIDO
CONSULTING SRL
DEMIDO
CONSULTING S.R.L.
SOCIETATEA
PROFESIONALĂ
NOTARIALĂ POPA
IONUȚ FLORIN,
DOROBANȚU
SIMONA-IUSTINA ȘI
ASOCIAȚII
SOCIETATEA
PROFESIONALA
NOTARIALA POPA
IONUȚ FLORIN,
DOROBANȚU
SIMONA-IUSTINA ȘI
ASOCIAȚII
ADRIAN GURLEA
RUXANDRA IANA
RUNTAG
Bădan Mariana

Denumire marcă
GEM JAM

Clase Nisa pag.
726
5

BUN DE ROMÂNIA

35

727

DIVERONA

3, 9

727

Vizzini

3, 9

728

35, 36, 37, 728
38, 39, 41,
42, 43, 45

POPA DOROBANȚU 45
ȘI ASOCIAȚII NOTARI
CU PERSPECTIVĂ

729

PLAJA DE CARTE
VAMA VECHE

41, 43

729

FERMA La Maria

29, 31, 43 730

TRUVAI

33

730

PC DENTAL

39

730

185033

AUREL BOGDAN
CHIROIU
S.C. P & C DENTAL
CENTER S.R.L.
RINGHIOPOL SRL

e-electroshops

9, 11

731

185035

RINGHIOPOL SRL

RINGHIOPOL

9, 11

731

834
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2022
330
01403
M 2022
331
01404
M 2022
332
01409
M 2022
333
01414
M 2022
334
01421
M 2022
335
01422
M 2022
336
01423
M 2022
337
01434
M 2022
338
01437
M 2022
339
01439
340

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

Dată
depozit
22/02/2022

Număr
marcă
185001

22/02/2022

185004

23/02/2022

185085

23/02/2022

185086

23/02/2022

185087

23/02/2022

185088

23/02/2022

185089

23/02/2022

185090

23/02/2022

185269

23/02/2022

185091

M 2022
01440

23/02/2022

185092

M 2022
01457
M 2022
01459
M 2022
01462
M 2022
01483
M 2022
01484
M 2022
01485
M 2022
01486
M 2022
01488
M 2022
01493
M 2022
01495
M 2022
01501
M 2022
01503
M 2022
01507

24/02/2022

185189

24/02/2022

185018

24/02/2022

185094

24/02/2022

185095

24/02/2022

185096

24/02/2022

185097

24/02/2022

185098

25/02/2022

185099

25/02/2022

185268

WORKSHOP CC
PRODUCTS S.R.L.
ZUCCHERO MEDIA
SRL
SC DOMENIUL
MUNTEAN SRL
SC DOMENIUL
MUNTEAN SRL
NOVOLINE PHARM
SRL
NOVOLINE PHARM
SRL
EUGIA PHARMA
SPECIALTIES LTD.
EMANUEL GORGAN

25/02/2022

185100

DAMIAN LAURENTIU Gurmand TOUR

25, 35, 38 744

25/02/2022

185101

36, 37

01/03/2022

185243

25/02/2022

185102

QUALIS PROPERTIES
SA
CĂSUŢA CU POVEŞTI
VORONEŢ S.R.L.
PICK ME UP
CONSULTING

Titular
ZÂMBĂREȚ DE ZOR
GRUSMAN
EXCLUSIVE SRL
SC NANOTEL SRL
RAZVAN ALEXANDRU
PELMUS
GIOVANNI MARIO
FRANCESCO
GIOVANNI MARIO
FRANCESCO
GIOVANNI MARIO
FRANCESCO
S.C. SIPEX
COMPANY
STEFMARAN TEXTIL
S.R.L.
IOAN-ROMEO
TUDORACHE
SC CLINICA DE
IMPLANTOLOGIE ȘI
ESTETICĂ DENTARĂ
DR.ABBOUD S.R.L
CERTION SRL

835

Denumire marcă
Zâmbăreț de Zor. Ficat
Curat, ACUM!
GRÜSMAN
EXCLUSIVE
FABRICA DE BANI

Clase Nisa pag.
35, 41, 43, 732
44
35, 36, 37 733

SAGA RAVE NATION

35, 36, 38, 735
41, 42
736
38, 41

VIRAL NATION

35, 41

736

25 STEFAS

3, 24, 25

736

AVENTURA,
STRIGATI "URA!"
SIPEX - Solutii in
constructii din 1997
MARAN S

38, 41, 42 737

URBAN MASAJ

44

739

SMILE DESIGN

35, 44

739

1, 2, 6, 17, 737
19, 37, 39
738
25

INSPIRED TO ASPIRE 35, 36, 37, 739
43
740
CC CANDLES
4, 35

COSÂNZEANA

9, 16, 28, 741
35, 38, 41
741
33, 35

SCARABEU

33, 35

742

DERMITEN

5

742

brizo

3

742

Eugia

5

743

Debora

25

743

BRIGADA NIMIC

CIVIQ

Trăiască ŞEFA! ... cu 9, 16, 21,
drag SOŢU'
25, 35
DE LA MINE, LA TINE, 41
LA NOI

745
745
753
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2022
354
01509
M 2022
355
01515
M 2022
356
01517
M 2022
357
01519
M 2022
358
01522
M 2022
359
01530
M 2022
360
01531
M 2022
361
01544
M 2022
362
01547
M 2022
363
01552
M 2022
364
01554

Dată
depozit
25/02/2022

Număr
marcă
185103

28/02/2022

185104

27/02/2022

185105

28/02/2022

185106

28/02/2022

185034

28/02/2022

185107

28/02/2022

Titular
PICK ME UP
CONSULTING SRL
CENTRUL MEDICAL
UNIREA SRL
ITSUITS
ROBOSCHOOL
KOBYPALACE S.R.L

Denumire marcă
IN VESTIAR AVEM
SCHIMBARE
Ești mai puternic decât
crezi
ROBOSCHOOL

Clase Nisa pag.
754
41

KOBYPALACE

3, 35

756

NICO SECURITY
ESCORT
iClean.ro Premium
service Since 2011
SIN VAPE

39, 45

756

37

757

184970

SC NICO SECURITY
ESCORT SRL
ARCA SOLUTIONS
SRL
PSS GLOBAL SRL

9, 34, 35

757

02/03/2022

185193

ALUMGATES SRL

ALUMGATES

6

759

28/02/2022

185108

#estimaiputernicdecatcrezi 35, 41, 44, 760

01/03/2022

185028

01/03/2022

185156

M 2022
01555

01/03/2022

185157

01/03/2022

185158

367

M 2022
01560
M 2022
01562

CENTRUL MEDICAL
UNIREA
RADIO GUERRILLA
SRL
RODICA- ILEANA
MATEI
TOANCA ADRIAN
CIPRIAN
ROMAN CRISTIAN
NICOLAE
KOBAISSI MOHAMAD

01/03/2022

185159

UVA WINES SRL

368

M 2022
01564

01/03/2022

185160

369

M 2022
01565

01/03/2022

185161

370

M 2022
01566

01/03/2022

185162

371

M 2022
01567

01/03/2022

185163

372

M 2022
01568

01/03/2022

185164

HELLENIC
PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE
ANONYME
HELLENIC
PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE
ANONYME
HELLENIC
PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE
ANONYME
HELLENIC
PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE
ANONYME
COOPERATIVA
AGRICOLA VIA
DOMNULUI

365

366

836

BURRITOS
GUERRILLA
VELK

35, 41, 44, 755
45
756
41

45
29, 30, 35, 761
39, 43
762
25, 35
762

CURIOSITY
SCREENING APP

9, 35, 42

VIRBOTI VIRTUAL
BOUTIQUE
UVA WINE SHOP &
BAR
HELLENiQ ENERGY

14, 18, 25, 763
35
33, 35, 41, 763
43
1, 4, 9, 35, 764
37, 39, 40,
42

HELLENiQ ENERGY

1, 4, 9, 35, 765
37, 39, 40,
42

HELLENiQ ENERGY

1, 4, 9, 35, 766
37, 39, 40,
42

HELLENiQ ENERGY

1, 4, 9, 35, 767
37, 39, 40,
42

Vin curat

33

769
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2022 01/03/2022
373
01572

Număr
marcă
185374

Titular

Denumire marcă
HACKiNG WORK

Clase Nisa pag.
35, 38, 41 769

374

M 2022
01578

01/03/2022

185165

375

M 2022
01583

01/03/2022

185166

M 2022
01588
M 2022
01602
M 2022
01610
M 2022
01611
M 2022
01612
M 2022
01613
M 2022
01614
M 2022
01618

01/03/2022

185344

PLURIA
INTERNATIONAL
S.R.L.
SC COMPANIA DE
HAI CĂ POȚI
EVENIMENTE ZURLI
SRL
VASILE-CLAUDIU
Ato SUSHI
MASCOVESCU
FLORIN-ALEXANDRU
GEORGESCU
TRINAGRIA SRL
SEA VIEW HERITAGE

02/03/2022

185218

SC ALEVIA SRL

Optimicin

02/03/2022

185318
185317

02/03/2022

185219

UNIVERSITATEA DIN 41, 42
ORADEA 1780
UNIVERSITATEA DIN 41, 42
ORADEA ROMÂNIA
Heparepar
5, 30

774

02/03/2022

UNIVERSITATEA DIN
ORADEA
UNIVERSITATEA DIN
ORADEA
SC ALEVIA SRL

02/03/2022

185220

SC ALEVIA SRL

Imunio

5, 30

776

02/03/2022

185221

SC ALEVIA SRL

Nutrinergic

5, 30

777

02/03/2022

185222

BRASOV RUNNING
FESTIVAL

41

778

02/03/2022

185223

385

M 2022
01619
M 2022
01621

02/03/2022

185308

FLORIN FLOREA
DANIEL -MIHAI
SANTA
EUROPEAN
VEGETABLE S.R.L.
SC NICONCAR SRL

386

M 2022
01630

03/03/2022

185309

M 2022
01631
M 2022
01636
M 2022
01637
M 2022
01641
M 2022
01646
M 2022
01653

03/03/2022

185224

03/03/2022

185225

03/03/2022

185226

03/03/2022

185227

03/03/2022

185353

03/03/2022

185228

376
377
378
379
380
381
382
383

384

387
388
389
390
391
392

SC DOBERMAN
SECURITY SERVICE
SRL
LEROD TRADING
SRL
DR REDDY'S
LABORATORIES LTD
DR REDDY'S
LABORATORIES LTD
YLKRS AUTOMOTIVE
S.R.L.
ASOCIAȚIA REBEL
WOLVES MC
MIDAR GROUP SRL

837

16, 28, 35, 770
41
29, 30, 35, 771
43

43

772

5, 30

772

774
775

EUROPEAN Vegetable 29, 31, 35, 779
44
779
VIVAT LA PURA
43
VIDA AL PIE DE LA
MONTANA
780
DOBERMAN Security 45
Service
Lerods

14, 21, 25 781

BERTRED

5

781

OXINFERZO

5

781

YLKRS Automotive

7, 12

782

REBEL WOLVES MC
SZEKLERLAND
DESSERT D'OR

41

788

30, 35

788
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2022 04/03/2022
393
01658

Număr
marcă
185364

394

M 2022
01659

04/03/2022

185229

ADELINA IOANA
PESTRITU STEBLEA

395

M 2022
01671

04/03/2022

185310

396

M 2022
01674

04/03/2022

185356

SC OTOMED
CENTER SRL
MIHNEA-CRISTIAN
FĂGĂRAȘ

06/03/2022

185230

07/03/2022

184997

08/03/2022

185267

08/03/2022

184977

10/03/2022

185328

11/03/2022

185365

14/03/2022

185348

404

M 2022
01678
M 2022
01693
M 2022
01711
M 2022
01712
M 2022
01780
M 2022
01805
M 2022
01818
M 2022
01840

15/03/2022

185059

405

M 2022
01849

15/03/2022

185167

15/03/2022

184999

REMIEZTRA SRL

16/03/2022

185311

408

M 2022
01856
M 2022
01901
M 2022
01907

17/03/2022

185168

409

M 2022
01909

17/03/2022

185363

410

M 2022
01986

21/03/2022

185382

411

M 2022
01988

21/03/2022

185206

SC ROCA FACILITY
MANAGEMENT SRL
DGM DRAGON
SECURITY SRL
CASA DE ASIGURĂRI
A AVOCAȚILOR
FILIALA BUCUREȘTIILFOV
MİLMAST
YÜKSELTME
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
HIMALAYA TRAVEL
FAMILY SRL

397
398
399
400
401
402
403

406
407

Titular
TERAPIA S.A

Denumire marcă
Terapia a SUN
PHARMA company
HYDRAMET
diosmectită 3g +
electroliţi
ByEDA

MedIF Grijă pentru
sănătatea ta
ȚUICĂRIE PRUNĂ
VĂLENII DE MUNTE
FONDAT 2022 MICRO
PRODUCTIE TUICA
ARTIZANALA DIN
PRUNE DE VALENI
MASIMAR SRL
BeautyNessa Be
perfect
ALEXANDRUArta by Dr. Meroiu
RĂZVAN MEROIU
Alexandru
OPENTRANS BETON OPENTRANS BETON
SRL
DISC FOOD GROUP Papa Dan EST. 2022
S.R.L.
VR BLACK SEA S.R.L. r23
PROFI ROM FOOD
S.R.L.
ADRIANA-MARIA
VOICULESCU
PITBULL GUARD
SYSTEM SRL
SC. LEGIUNEA
ALBASTRA SRL

838

Clase Nisa pag.
5, 10, 35 790

790
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
792
44
33

792

8

793

41, 44

793

19, 35, 37, 794
39, 40, 42
795
43
35

795

profi punem suflet

35, 36, 41 798

VĂRU ROMICA

33

801

PGS PITBULL GUARD 45
SYSTEM
LEGIUNEA
45
ALBASTRA SPECIAL
SECURITY
leche
30

802

ROCA

803

35, 37

DGM Dragon Security 45

802

803

805

9, 35, 36

805

MILMAST

9, 42

806

TURAVURA

9, 35, 39,
41

807
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2022
412
02020
M 2022
413
02071
M 2022
414
02132
M 2022
415
02150
M 2022
416
02164
M 2022
417
02195
M 2022
418
02345
M 2022
419
02388

420

421
422

Dată
depozit
21/03/2022

Număr
marcă
185322

Titular
ANTENA 3 S.A.

24/03/2022

185074

DIGITAL - PLAY S.R.L. DIGITAL - PLAY

25/03/2022

185145

25/03/2022

185298

28/03/2022

185249

29/03/2022

185383

01/04/2022

185294

04/04/2022

185384

M 2022
02479

07/04/2022

185358

M 2022
02497
M 2022
02540

08/04/2022

185385

11/04/2022

185324

NOVACHEM
DISTRIBUTION SRL
PINTILIE CĂTĂLINVALERIU
ALADIN COM IMPEX
SRL
GENERAL MOTORS
LLC
IOAN CRISTIAN
VLADOIU
AKZO NOBEL
COATINGS
INTERNATIONAL B.V.
LIGA
PROFESIONISTĂ DE
BASCHET
BOGDAN FILCEA
RITTER SERVICES
SRL
IMPACT DEVELOPER
& CONTRACTOR SA

839

Denumire marcă
income magazine

Clase Nisa pag.
9, 16, 35, 807
38, 41
810
9, 35

RADOST

30, 32

811

Mind Couture

25

812

La Gloria

30, 43

812

12

813

ROCK GROUP

37

813

Intelligent Particles

2

813

LIGA
41
PROFESIONISTĂ DE
BASCHET

814

RITTER.RO Broker de 35, 36, 41 814
Asigurare
Wellness Club By
35, 36, 37, 816
GREENFIELD
41
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
(111)

Nr. depozit
(210)

pag.

184964
184965
184966
184967
184968
184969
184970
184971
184972
184973
184974
184975
184976
184977
184978
184979
184980
184981
184982
184983
184984
184985
184986
184987
184988
184989
184990
184991
184992
184993
184994
184995
184996
184997
184998
184999
185000
185001
185002
185003
185004
185005

M 2021 02390
M 2021 08262
M 2019 08832
M 2019 08833
M 2021 04816
M 2021 04818
M 2022 01531
M 2018 05153
M 2018 05154
M 2022 00562
M 2022 00563
M 2022 00564
M 2022 01180
M 2022 01712
M 2021 07926
M 2022 01333
M 2018 06042
M 2018 02619
M 2017 04601
M 2021 07207
M 2022 01225
M 2021 08438
M 2019 03327
M 2019 01886
M 2019 03319
M 2019 03739
M 2022 00529
M 2018 07342
M 2021 07741
M 2022 00350
M 2022 00526
M 2021 08440
M 2022 00623
M 2022 01693
M 2019 02748
M 2022 01856
M 2022 00904
M 2022 01403
M 2022 00017
M 2022 00676
M 2022 01404
M 2018 04496

456
498
448
448
457
458
757
410
411
590
590
590
658
795
494
723
411
408
406
466
682
507
437
428
437
439
588
413
467
560
588
508
596
793
432
803
615
732
531
599
733
410

Nr. marcă
185006
185007
185008
185009
185010
185011
185012
185013
185014
185015
185016
185017
185018
185019
185020
185021
185022
185023
185024
185025
185026
185027
185028
185029
185030
185031
185032
185033
185034
185035
185036
185037
185038
185039
185040
185041
185042
185043
185044
185045
185046
185047
185048

Nr. depozit
M 2019 03356
M 2021 08394
M 2022 00727
M 2022 00544
M 2019 00789
M 2021 07274
M 2019 01425
M 2021 07195
M 2022 00056
M 2022 00057
M 2022 00066
M 2022 01261
M 2022 01459
M 2022 00788
M 2022 00867
M 2021 02138
M 2019 00973
M 2018 08724
M 2019 03387
M 2019 03388
M 2019 02828
M 2018 07887
M 2022 01552
M 2021 08578
M 2022 01080
M 2019 02476
M 2022 00796
M 2022 01401
M 2022 01522
M 2022 01402
M 2022 00868
M 2018 08474
M 2022 01219
M 2022 01224
M 2022 01239
M 2022 01240
M 2022 01245
M 2022 01253
M 2022 01256
M 2022 01263
M 2022 01269
M 2022 01271
M 2022 01278
840

pag.
437
498
600
588
424
467
426
466
533
533
533
705
740
606
613
455
424
421
438
438
433
416
761
508
651
431
607
731
756
731
615
420
681
682
683
684
702
705
705
706
706
707
708

Nr. marcă
185049
185050
185051
185052
185053
185054
185055
185056
185057
185058
185059
185060
185061
185062
185063
185064
185065
185066
185067
185068
185069
185070
185071
185072
185073
185074
185075
185076
185077
185078
185079
185080
185081
185082
185083
185084
185085
185086
185087
185088
185089
185090
185091

Nr. depozit
M 2022 01279
M 2022 01303
M 2022 01307
M 2022 01313
M 2022 01325
M 2022 01327
M 2022 01331
M 2022 01335
M 2022 01336
M 2022 01340
M 2022 01840
M 2022 01357
M 2022 01374
M 2022 01377
M 2022 00776
M 2019 00315
M 2019 03917
M 2022 00799
M 2019 01811
M 2022 00746
M 2021 08219
M 2021 04780
M 2022 01183
M 2021 08736
M 2019 03904
M 2022 02071
M 2022 00744
M 2018 07405
M 2019 03171
M 2020 07063
M 2022 01252
M 2022 01040
M 2022 01082
M 2021 01980
M 2022 01385
M 2022 01386
M 2022 01409
M 2022 01414
M 2022 01421
M 2022 01422
M 2022 01423
M 2022 01434
M 2022 01439

pag.
709
716
718
720
722
722
722
724
724
725
802
726
728
729
606
422
440
608
427
601
497
457
661
509
439
810
600
414
434
449
704
634
651
455
730
730
735
736
736
736
737
737
739
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
185092
185093
185094
185095
185096
185097
185098
185099
185100
185101
185102
185103
185104
185105
185106
185107
185108
185109
185110
185111
185112
185113
185114
185115
185116
185117
185118
185119
185120
185121
185122
185123
185124
185126
185127
185128
185129
185130
185131
185132
185133
185134
185135

Nr. depozit
M 2022 01440
M 2022 00302
M 2022 01462
M 2022 01483
M 2022 01484
M 2022 01485
M 2022 01486
M 2022 01488
M 2022 01495
M 2022 01501
M 2022 01507
M 2022 01509
M 2022 01515
M 2022 01517
M 2022 01519
M 2022 01530
M 2022 01547
M 2019 00955
M 2022 01359
M 2019 02403
M 2019 04902
M 2021 08434
M 2021 08435
M 2019 05388
M 2022 00247
M 2019 01867
M 2019 04975
M 2022 00922
M 2022 00277
M 2019 04049
M 2019 02965
M 2019 01594
M 2019 00265
M 2022 00584
M 2017 02017
M 2022 01383
M 2022 00175
M 2022 00176
M 2021 08906
M 2022 00761
M 2022 01207
M 2014 01775
M 2019 05497

pag.
739
550
741
741
742
742
742
743
744
745
753
754
755
756
756
757
760
424
727
430
444
503
505
447
544
427
445
616
546
441
434
426
422
591
405
729
538
538
517
605
680
403
447

Nr. marcă
185136
185137
185138
185139
185140
185141
185142
185143
185144
185145
185146
185147
185148
185149
185150
185151
185152
185153
185154
185155
185156
185157
185158
185159
185160
185161
185162
185163
185164
185165
185166
185167
185168
185169
185170
185171
185172
185173
185174
185175
185176
185177
185178

Nr. depozit
M 2022 01117
M 2022 00488
M 2019 02800
M 2022 00245
M 2019 03966
M 2018 07362
M 2022 00664
M 2022 00957
M 2022 01387
M 2022 02132
M 2022 00389
M 2019 00181
M 2022 00379
M 2017 05197
M 2019 04423
M 2021 09233
M 2018 04461
M 2019 04456
M 2021 07899
M 2021 08878
M 2022 01554
M 2022 01555
M 2022 01560
M 2022 01562
M 2022 01564
M 2022 01565
M 2022 01566
M 2022 01567
M 2022 01568
M 2022 01578
M 2022 01583
M 2022 01849
M 2022 01907
M 2022 00854
M 2018 07944
M 2018 07619
M 2019 03104
M 2019 04679
M 2018 06590
M 2018 06410
M 2021 02613
M 2018 07682
M 2018 08239
841

pag.
653
583
433
543
440
413
597
620
730
811
574
421
573
407
443
520
409
443
492
516
762
762
763
763
764
765
766
767
769
770
771
802
805
612
418
415
434
444
412
412
456
415
419

Nr. marcă
185179
185180
185181
185182
185183
185184
185185
185186
185187
185188
185189
185190
185191
185192
185193
185194
185195
185196
185197
185198
185199
185200
185201
185202
185203
185204
185205
185206
185207
185208
185209
185210
185211
185212
185213
185214
185215
185216
185217
185218
185219
185220
185221

Nr. depozit
M 2022 00240
M 2022 00238
M 2022 00822
M 2022 01129
M 2022 00696
M 2019 04526
M 2022 01072
M 2022 01075
M 2022 01068
M 2022 01076
M 2022 01457
M 2022 00217
M 2021 07031
M 2022 00569
M 2022 01544
M 2022 00219
M 2017 05598
M 2017 01484
M 2017 03653
M 2018 02765
M 2021 01904
M 2019 04094
M 2022 00994
M 2019 05273
M 2014 08372
M 2021 07811
M 2022 01324
M 2022 01988
M 2020 02116
M 2018 07945
M 2018 07789
M 2022 00367
M 2018 08448
M 2018 08544
M 2022 01067
M 2022 01004
M 2021 08796
M 2017 00526
M 2021 07136
M 2022 01602
M 2022 01612
M 2022 01613
M 2022 01614

pag.
543
542
608
658
599
443
648
649
647
649
739
540
464
591
759
541
407
405
406
409
454
441
621
446
403
469
720
807
448
418
416
568
420
420
646
622
510
404
464
772
775
776
777
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
185222
185223
185224
185225
185226
185227
185228
185229
185230
185231
185232
185233
185234
185235
185236
185237
185238
185239
185240
185241
185242
185243
185244

Nr. depozit
M 2022 01618
M 2022 01619
M 2022 01631
M 2022 01636
M 2022 01637
M 2022 01641
M 2022 01653
M 2022 01659
M 2022 01678
M 2015 04386
M 2019 01591
M 2022 00793
M 2019 04968
M 2022 00314
M 2021 09110
M 2021 08696
M 2022 00336
M 2022 00310
M 2022 01126
M 2018 08397
M 2019 02907
M 2022 01503
M 2022 00652

pag.
778
779
781
781
781
782
788
790
793
404
426
607
445
553
519
509
559
552
654
419
434
745
596

185245

M 2022 00341 559

185246
185247
185248
185249
185250
185251
185252
185253
185254
185255
185256
185257
185258
185259
185260
185261
185262
185263
185264

M 2019 02482
M 2021 07945
M 2019 02484
M 2022 02164
M 2022 00146
M 2021 00857
M 2022 00519
M 2022 00273
M 2022 00320
M 2022 00317
M 2019 03936
M 2022 00188
M 2022 01283
M 2019 04421
M 2022 00602
M 2022 00851
M 2019 05352
M 2022 00316
M 2022 00276

431
494
431
812
537
450
584
546
558
557
440
538
715
442
592
610
447
556
546

Nr. marcă Nr. depozit pag.
185265 M 2021 08030 496
185266
185267
185268
185269
185270
185271
185272
185273
185274
185275
185276
185277
185278
185279
185280
185281
185282
185283
185284
185285
185286
185287
185288
185289
185290
185291
185292
185293
185294
185295
185296
185297
185298
185299
185300
185301
185302
185303
185304
185305
185306
185307

M 2022 00478
M 2022 01711
M 2022 01493
M 2022 01437
M 2022 01288
M 2022 01079
M 2021 08858
M 2022 00596
M 2021 00316
M 2022 00232
M 2022 00233
M 2022 00234
M 2022 00303
M 2022 00270
M 2022 00224
M 2021 05881
M 2022 00307
M 2022 00192
M 2022 00455
M 2018 07391
M 2021 06206
M 2022 00448
M 2022 00450
M 2021 08845
M 2022 00620
M 2022 00619
M 2022 00618
M 2022 00068
M 2022 02345
M 2018 07888
M 2022 01366
M 2022 01367
M 2022 02150
M 2019 00705
M 2021 06955
M 2021 07148
M 2021 07261
M 2021 08768
M 2022 00037
M 2022 00075
M 2018 02707
M 2022 01187
842

580
794
743
738
716
650
515
592
450
542
542
542
551
545
541
458
551
539
579
414
459
575
577
511
595
595
594
534
813
417
727
728
812
423
460
464
466
509
531
534
408
671

Nr. marcă
185308
185309
185310
185311
185312
185313
185314
185315
185316
185317
185318
185319
185320
185321
185322
185323
185324
185325
185326
185327
185328
185329
185330
185331
185332
185333
185334
185335
185336
185337
185338
185339
185340
185341
185342
185343
185344
185345
185346
185347
185348
185349
185350

Nr. depozit
M 2022 01621
M 2022 01630
M 2022 01671
M 2022 01901
M 2022 00624
M 2022 00244
M 2022 00291
M 2019 01094
M 2013 06091
M 2022 01611
M 2022 01610
M 2022 00923
M 2022 00677
M 2019 03230
M 2022 02020
M 2022 00333
M 2022 02540
M 2019 03173
M 2019 03174
M 2019 03175
M 2022 01780
M 2022 00369
M 2022 00258
M 2022 00260
M 2022 00261
M 2019 02276
M 2021 07917
M 2019 01712
M 2021 07826
M 2021 08007
M 2022 00123
M 2022 01020
M 2021 02111
M 2021 07935
M 2022 01037
M 2022 01038
M 2022 01588
M 2019 02420
M 2019 01396
M 2019 02732
M 2022 01818
M 2018 01736
M 2022 00464

pag.
779
780
792
803
596
543
550
425
403
774
774
617
599
436
807
558
816
435
435
436
795
571
544
544
544
429
493
427
469
495
536
633
455
494
634
634
772
430
425
432
801
407
579
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
185351
185352
185353
185354
185355
185356
185357
185358
185359
185360
185361
185362
185363
185364
185365
185366
185367
185368
185369
185370
185371
185372
185373
185374
185375
185376
185377
185378
185379
185380
185381
185382
185383
185384
185385
185386

Nr. depozit
M 2019 05136
M 2022 00049
M 2022 01646
M 2019 04334
M 2021 03869
M 2022 01674
M 2019 02008
M 2022 02479
M 2022 00415
M 2021 07958
M 2022 00366
M 2019 02067
M 2022 01909
M 2022 01658
M 2022 01805
M 2019 04551
M 2020 04975
M 2016 00072
M 2019 01159
M 2022 00446
M 2019 00387
M 2019 02391
M 2019 02424
M 2022 01572
M 2022 01071
M 2022 01074
M 2022 00958
M 2022 01104
M 2022 00827
M 2022 00504
M 2022 01002
M 2022 01986
M 2022 02195
M 2022 02388
M 2022 02497
M 2021 08882

pag.
446
532
788
442
457
792
428
814
574
495
568
429
805
790
798
444
449
404
425
574
423
429
430
769
647
648
620
652
609
583
621
806
813
813
814
516

843
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)

Nr. depozit
(210)
M 2018 07887
M 2022 01374
M 2019 04975
M 2022 00240
M 2022 01076
M 2022 01909
M 2022 02195
"Drumul cărţii"
M 2022 00446
#estimaiputernicdecatcrezi M 2022 01547
11.22
M 2019 03904
22sport Ştiri din Fotbal!
Tenis! Handbal! Rugby! M 2019 00181
25 STEFAS
M 2022 01422
5stardesk
M 2022 00799
ACORD
M 2021 02138
ADVANTAGE CARS
M 2021 04780
AdWise
M 2022 00277
AERFILD
M 2018 07362
Alegria
M 2022 00057
ALEGRIA
M 2022 00056
ALUMGATES
M 2022 01544
AMINTIRI DIN
COPILARIE
M 2021 07148
ANTICARIAT &
ANTICHITĂŢI UNU
BUCUREŞTI 2008
M 2017 00526
AOPA ROMÂNIA
M 2019 03230
Apogeum
M 2022 00562
AQUA ALPINA
APA DE IZVOR
M 2021 08768
ARANA
M 2021 01980
AREATECH
M 2022 00314
ARES RESIDENCE
M 2022 00867
Arta by Dr.
Meroiu Alexandru
M 2022 01693
Atelier de Zâne Îngrijire
şi Înfrumuseţare
M 2019 02828
Ato SUSHI
M 2022 01583
Avaron
M 2022 00464
AVENTURA,
STRIGATI "URA!"
M 2022 01423
AVERESTI PODGORIA
HUȘI Busuioacă de
Bohotin DEMIDULCE
D.O.C. C.M.D. HUȘI
M 2022 00366

pag.

Denumire marcă
(540)
AVILA RESIDENCE
B13
BABY BODY COUTURE
BB CAKES
Beautyfood
BeautyNessa
Be perfect
BEDROOM HEROES
BERE SADU
BERTRED
BEYLER
Bihor Just
BISTRICIOR rafinament
BLEU PHARMA
BLEU PHARMA
Health & Happiness
Botanica Transylvanica
BRASOV RUNNING
FESTIVAL
Brian Food
BRIANT MOVER
BRIFT INTERNATIONAL
FAIR & TALE
BRIGADA NIMIC
brizo
Brutaria de la drum
BRUTĂRIE CU
MEŞTEŞUG
Bob și Soare
Bucharest British
Dental Place
Bucharest DigIT Expo
Bucharest On Track
Fest Nice People,
Wonderful Machines
BUN DE ROMÂNIA
BURRITOS GUERRILLA
BVBescu
ByEDA
CAMINOTA
carcloud Dream
it. Find it. Drive it.
Caretta Alpin PLUS

416
728
445
543
649
805
813
574
760
439
421
736
608
455
457
546
413
533
533
759
464
404

436
590
509
455
553
613
793
433
771
579
737
568

844

Nr. depozit
(210)
M 2022 00544
M 2018 08239
M 2022 01079
M 2021 07917
M 2018 04496
M 2022 01678
M 2022 00868
M 2017 02017
M 2022 01636
M 2020 04975
M 2022 00049
M 2022 00854
M 2022 00448
M 2022 00450
M 2019 03175
M 2022 01618
M 2021 00857
M 2022 01279
M 2018 06590
M 2022 01462
M 2022 01486
M 2020 02116

pag.
588
419
650
493
410
793
615
405
781
449
532
612
575
577
436
778
450
709
412
741
742
448
421

M 2018 08724
M 2018 07619
M 2019 00705

M 2019 03936
M 2022 01359
M 2022 01552
M 2021 02111
M 2022 01659
M 2021 08030
M 2019 04456
M 2022 01183

415
423
440

727
761
455
790
496
443
661
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
CARMANGERIA
MELIOR Carmangeria
ta de încredere!
CARTIER CORESI
Casa Hygge
CASA IUBIRII
CASA VIKINGILOR
locul unde se
mananca mult si bine
CASAZELA
CATTED
CC CANDLES
CENTRUL DE
CARDIOLOGIE Dr.
Preoteasa Cristian
Certified Design Sprint
CGA systems
change strategist
CIVIQ
Clever School
clinica dr. Micu
cloud food.
corametro
CORBEANCA
TENIS CLUB
COSÂNZEANA
COVRIG to go
Crăciun Vienez
CRIMA LA CINA
Crypto Kollab
Prima agenție de
Crypto & Blockchain
Marketing în România
CUBIC-VILLAGE.RO
Cu drag, din Ardeal!
CUPLUL PERFECT
Curierul cu surprize
CURIOSITY
SCREENING APP
Dancing on
Ice - Vis în doi
Debora
DEFENCE by
Gică Popescu

Nr. depozit
(210)

pag.

Denumire marcă
(540)
DEFENSE by
Gică Popescu
Deft Academy
mâini iscusite
DE LA MINE, LA
TINE, LA NOI
DERMITEN
Design District
DESSERT D'OR
DEZIMED
DGM Dragon Security
DIGITAL - PLAY
DIVERONA
DjSuru
DLS
DOBERMAN
Security Service
DOCENTRIS Document
Processing Solutions
Dolce D'or
DOZA DE SĂNĂTATE
Dr. Hart Ceai
ZaharoStop
DRIBLI
DRYVENT
DVERSE
ECHIPAT.RO
ECONOCREDIT
de la BCR BpL
ECOTRON
EDEFORT
EDEGEL
EDUBIZ Dezvoltarea
tinerelor talente
Tinerii de azi, liderii şi
profesioniştii de mâine
Educratie
e-electroshops
e epack LAVETA
"MAGICĂ"
ELANIA RESORT
WELCOME TO
EXCELLENCE
Elysee ... mmm
c'est bon

558
M 2022 00333
M 2019 03171
M 2021 07926
M 2022 01245

M 2018 01736
M 2018 07391
M 2019 00955
M 2022 01459

M 2021 08882
M 2019 03319
M 2019 01886
M 2022 01117
M 2022 01501
M 2021 08696
M 2022 01239
M 2022 00245
M 2019 04902
M 2022 00123
M 2022 01483
M 2019 02008
M 2019 02420
M 2019 00973

M 2022 00761
M 2017 03653
M 2019 04421
M 2022 00455
M 2022 00696
M 2022 01555
M 2022 00822
M 2022 01493
M 2022 00176

434
494
702
407

414
424
740
516

437
428
653
745
509
683
543
444
536
741
428
430
424
605

406
442
579
599
762
608
743
538

845

Nr. depozit
(210)
M 2022 00175
M 2022 01104
M 2022 01507
M 2022 01485
M 2019 03327
M 2022 01653
M 2022 00341
M 2022 01907
M 2022 02071
M 2022 01366
M 2019 01396
M 2022 01074
M 2022 01630
M 2019 03356
M 2021 07958
M 2022 01004
M 2019 05388
M 2021 08578
M 2015 04386
M 2022 00192
M 2019 04094
M 2019 02907
M 2022 01333
M 2021 04818
M 2021 04816

M 2019 02800
M 2019 02965
M 2022 01401
M 2022 00302

pag.
538
652
753
742
437
788
559
805
810
727
425
648
780
437
495
622
447
508
404
539
441
434
723
458
457
433

434
731
550
651

M 2022 01080
M 2021 07741

467
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
En Privé
eos solar panels
ERGOSUN by
Geanina Ilieş
ESL by Essential Level
ESM MULTIMEDIA
GROUP
Ești mai puternic
decât crezi
Eugia
EUROinstal preţul
care îţi convine
EUROinstal preţul
care îţi convine
EUROPEAN Vegetable
EVALO
Exploratorii
EXTRA MALL
EYFEL
F
FABOLTRAY
SINCE 2004
FABRICA DE BANI
Farmvio Direct din ferme
FAVORIT
FC VOLUNTARI 2010
FERMA La Maria
FINOR
first bite
FITNESS DARK
CHOCOLATE
FITY
FITY
FLORENTINA
FLUFFY ZOO
Fomizza
FOCACCIA & PIZZA
FORDERM by Forcapil
FORSUN by Forcapil
FORTE GAZ
FORWARD
FunMath
Gache Costin

Nr. depozit
(210)
M 2021 02390
M 2019 03966
M 2022 00310
M 2022 00624
M 2017 01484
M 2022 01515
M 2022 01488
M 2019 02482
M 2019 02484
M 2022 01619
M 2022 00569
M 2021 08736
M 2019 04526
M 2021 06206
M 2022 00415
M 2022 01263
M 2022 01409
M 2021 08007
M 2022 01253
M 2022 00744
M 2022 01385
M 2021 07195
M 2022 00224
M 2022 00276
M 2019 02476
M 2022 00307
M 2022 00827
M 2022 00596
M 2019 00789
M 2022 01331
M 2022 01327
M 2019 04334
M 2020 07063
M 2018 08448
M 2019 03917

pag.

Denumire marcă
(540)
GASTRO & ART FOOD
Gastrozen
GEM JAM
Gia
Golden Opal
GREEN CAMPER
GREEN LIFE
TINY HOUSE
GRÜSMAN EXCLUSIVE
GSP OFFSHORE
Gurmand TOUR
HABITAT BROKERS;
REAL ESTATE
MADE EASY
HACKiNG WORK
HAI CĂ POȚI
hai la CAFEA
Happy Doner
HELLENiQ ENERGY
HELLENiQ ENERGY
HELLENiQ ENERGY
HELLENiQ ENERGY
Heparepar
HOLCIM DISPERSIA
HOLCIM FLUIDIA
HOLCIM PLANIA
iClean.ro Premium
service Since 2011
IDEAL HOME
Intelligent Deal
i have spino
i have ttzo
i have wiza
IMPRINTO
Imunio
income magazine
INNOLASH
INSPECTIONSLOT
INSPIRED TO ASPIRE
Instal Impex Partenerul
tău în instalații !
Intelligent Particles
ÎNVAȚĂ SĂ FII
TU.RO ACTUP SRL

456
440
552
596
405
755
743
431
431
779
591
509
443
459
574
706
735
495
705
600
730
466
541
546
431
551
609
592
424
722
722
442
449
420
440
846

Nr. depozit
(210)
M 2017 04601
M 2021 00316
M 2022 01357
M 2022 01072
M 2021 08435
M 2022 00652
M 2022 00994
M 2022 01404
M 2018 06042
M 2022 01495

M 2019 05136
M 2022 01572
M 2022 01578
M 2019 01425
M 2021 05881
M 2022 01564
M 2022 01565
M 2022 01566
M 2022 01567
M 2022 01612
M 2022 00261
M 2022 00258
M 2022 00260
M 2022 01530
M 2022 01288
M 2022 00619
M 2022 00618
M 2022 00620
M 2021 08219
M 2022 01613
M 2022 02020
M 2019 08833
M 2019 02748
M 2022 01457
M 2022 01252
M 2022 02388
M 2022 00584

pag.
406
450
726
648
505
596
621
733
411
744
446

769
770
426
458
764
765
766
767
775
544
544
544
757
716
595
594
595
497
776
807
448
432
739
704
813
591
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
IN VESTIAR AVEM
SCHIMBARE
IRINA STAMATE
MILANO
JERRY'S pizza
JORDAS
KBA kb-adore
KLANkids
KOBYPALACE
L'AMURA
Laborator de
senologie şi sănătatea
femeii-V. Babeş
Lady Nova
La Gloria
Lappina
LASERCRAFT
La Terre NATURE
BASED COSMETICS
LauraMED
Lavandișor
Lázár kastély
Learning Together
leche
LEGEND OPTIC
LEGIUNEA ALBASTRA
SPECIAL SECURITY
Le Mărie healthy
Produs 100% Vegan
Budincă de chia
Lerods
Les Fleures des Reves
LexiScor
ACCELERATOR CITIRE
LGD PREMIUM TRANS
liebe kinder
LIGA PROFESIONISTĂ
DE BASCHET
LINGURIȚE DULCI
DESERTURI
SOFISTICATE
LONCOLOR
CANNABISTA
Lotus Glass
Purness&Beyond

Nr. depozit
(210)
M 2022 01509
M 2018 07888
M 2019 01594
M 2021 08845
M 2019 05352
M 2022 00336
M 2022 01519
M 2022 00244

M 2013 06091
M 2018 07945
M 2022 02164
M 2022 01256
M 2021 08796
M 2022 00958
M 2022 01261
M 2022 00623
M 2022 01180
M 2021 07031
M 2022 01856
M 2022 01307
M 2022 01849

pag.

Denumire marcă
(540)
Măcelăria Ghiță
IZOCON 1994 Produse
cum se făceau
odată, cu adevăratul
gust de carne.
MACICI
Manufactura
farmaceutica
Maramureș colț de Rai
MARAN S
MASIA Inspiring
Innovation
MedIF Grijă pentru
sănătatea ta
METAVERSE
mGm
Mia
MIA
MILMAST
Mind Couture
Miss Collection your
passion for fashion
Mks
Mobilă JAKY
MOOFEED
MRC ROMANIAN
MOVEMENT
FOR QUALITY
MULTIPLIChei.ro
Soluție pentru
orice încuietoare
MUZEUL
ABANDONULUI
mymedikTV.
Sanatatea, S.O.S.!
Nelu Popa
Neuristica
Next Influencer
NICO SECURITY
ESCORT
NjT - New Joy
Technology
noelcafe
Nutrinergic
O'MAMA
O companie plăcută!

754
417
426
511
447
559
756
543
403

418
812
705
510
620
705
596
658
464
803
718
802
680

M 2022 01207
M 2022 01631
M 2021 07945
M 2022 01324
M 2022 01071
M 2021 07274
M 2022 02479

781
494
720
647
467
814
654

M 2022 01126
M 2022 00529
M 2021 08434

588
503

847

Nr. depozit
(210)

pag.
551

M 2022 00303
M 2022 00922
M 2019 03173
M 2022 00526
M 2022 01437
M 2022 01313
M 2022 01671
M 2022 01187
M 2018 04461
M 2022 01075
M 2022 01068
M 2022 01986
M 2022 02150
M 2022 01340
M 2022 00320
M 2021 08906
M 2021 03869

616
435
588
738
720
792
671
409
649
647
806
812
725
558
517
457
607

M 2022 00796
633
M 2022 01020
M 2021 07207
M 2014 01775
M 2022 00504
M 2022 01303
M 2017 05197
M 2022 01522
M 2022 00519
M 2018 07405
M 2022 01614
M 2019 04968
M 2021 07261

466
403
583
716
407
756
584
414
777
445
466
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
OCTYPLAY
Oficina Farmaceutica
Transylvanica
OLD BLACKS
OLD BLACKS
ROCK & MORE
OLD GUARD
OLX - Mai multe
joburi decât crezi!
ONEDREAM
OPENTRANS BETON
OPTI LOOK
Optimicin
Oradea Journal
of Business
and Economics
ORIGINALLY
FRUTTIA Delicio
Ortoclinic
OTP Privilege Banking
OVERSAFE
OXINFERZO
PADBOL Sport Fusion
Papa Dan EST. 2022
PĂSTRĂVĂRIA
BUȘTENI Păstrăv în
osânză de legume
Patient Experience
Manager
PAVIS
PC DENTAL
P Compania Municipală
PARKING B HOLDING
BUCUREȘTI
Pearl Smile
PGS PITBULL
GUARD SYSTEM
PHYSIOBOOST BY
CRISTIAN DROSU
PIAZZETTA ROMANA
PLAJA DE CARTE
VAMA VECHE
Pontic Herbs
POPA DOROBANȚU
ȘI ASOCIAȚII NOTARI
CU PERSPECTIVĂ

Nr. depozit
(210)
M 2021 07935
M 2019 03174
M 2018 05154
M 2018 05153
M 2022 01082
M 2022 01269
M 2022 00247
M 2022 01711
M 2019 01712
M 2022 01602

pag.

Denumire marcă
(540)
P Parking București
P PLASTITEK
ROMANIA
Prime Estate
PRIMUL AJUTOR
CRUCEA ROSIE
PRINCE SOARE
PRIN JUNGLA
URBANĂ
ProActive HUNT
profi punem suflet
PROMENADA
by PRIMAVERA
PROVISION PROTECT
YOUR BUSINESS
pt GROUP
R
R&R PARTNERS
BUCHAREST
r23
RADOST
Rainbow GLAM
REBEL WOLVES
MC SZEKLERLAND
RECONA
Respirocalm
Respirofort
Respirozen
RESTART LA VIAŢĂ
RESTAURANT PRATTA
REVIRACT
REVISTA FOTOGRAFIA
RINGHIOPOL
RITTER.RO Broker
de Asigurare
River Side resort
RM RegMaster
ROBOSCHOOL
ROCA
ROCK GROUP
ROCLEAN
Romana G.
Urmanczy COUTURE
ROTANIS

494
435
411
410
651
706
544
794
427
772
427

M 2019 01811
M 2022 01336
M 2018 07342
M 2022 00316
M 2019 04551
M 2022 01637
M 2021 07899
M 2022 01712

724
413
556
444
781
492
795
606

M 2022 00776
M 2019 02403
M 2022 00488
M 2022 01387

M 2019 03387
M 2018 07682
M 2022 01840
M 2022 00793
M 2021 08394
M 2022 01383
M 2019 04679

430
583
730
438

415
802
607
498
729
444
729

M 2022 01377
848

Nr. depozit
(210)
M 2019 03388
M 2019 02391
M 2022 00788
M 2022 00037
M 2022 00273
M 2018 02765
M 2022 00851
M 2022 01805
M 2022 01335
M 2022 00602
M 2022 01278
M 2022 00068
M 2022 01271
M 2022 01780
M 2022 02132
M 2022 00746
M 2022 01646
M 2022 00350
M 2022 00232
M 2022 00233
M 2022 00234
M 2019 01591
M 2018 08474
M 2019 08832
M 2021 08878
M 2022 01402
M 2022 02497
M 2019 02067
M 2022 01002
M 2022 01517
M 2022 01901
M 2022 02345
M 2019 05497
M 2014 08372
M 2022 00066

pag.
438
429
606
531
546
409
610
798
724
592
708
534
707
795
811
601
788
560
542
542
542
426
420
448
516
731
814
429
621
756
803
813
447
403
533
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
RoTea
ROVITIS PRODUSE DIN
STEJAR ROMÂNESC
ROYAL ESPORTS
ROYAL SERVICII
FUNERARE
S.O.S. CRUCEA ROSIE
ROMANA SERVICIUL
OPERATIUNI SALVARE VIATA
DUPA DEZASTRU
SAGA RAVE NATION
SAGO THE WAY
OF COFFEE
SANEOS clinică
medicală
SavE the MinutE
SAVE THE MINUTE
SCARABEU
Şcoala De
Curăţenie GREEN
SEA VIEW HERITAGE
SECOM
securio secure
the unsecured
Select FUCHS
SELF STORAGE
SELL YOUR DRESS
SEOMAN
SERBARILE MARII
Sergiu Nicolaescu
SERIOUS FOODS
Se știe dintr-o felie
SEZON COFFEE 2017
SHOPRON MARKET
signature ORGANIC
AND SAFE COSMETICS
silver elegance
Vip Perfume
SIN VAPE
SIPEX - Solutii in
constructii din 1997
SIRO Specialiști
în izolații
SMILE DESIGN

Nr. depozit
(210)
M 2019 00315
M 2018 08397
M 2018 08544
M 2022 00217

pag.

Denumire marcă
(540)
SNEAKER INDUSTRY
Sofia Bistro
SolarFix
S SENZORIAL FOOD
StelaLuna
STOREWEB...WE
MAKE IT EASY
FOR YOU!
STRICT-PREST
servicii, producţie şi
produse comunale
Summit valahorum
SUNWELL
SUPER-HRANA
SWIPE
TABU
TATAMI
TEHNOFIL TSF
TEODOR
Terapia a SUN PHARMA
company HYDRAMET
diosmectită
3g + electroliţi
THE BRASS
THE BULL
steak restaurant
Tipogal
ȚIRIAC HOLDINGS
TOMIBENA noi
încălzim casa ta
Top Sport K9
Trăiască ŞEFA! ...
cu drag SOŢU'
TRANSYLVANIA open
TRUVAI
ȚUICĂRIE PRUNĂ
VĂLENII DE MUNTE
FONDAT 2022 MICRO
PRODUCTIE TUICA
ARTIZANALA DIN
PRUNE DE VALENI
TURAVURA
Unfished PlantZalmon
UNIVERSITATEA
DIN ORADEA 1780

422
419
420
540
534

M 2022 00075
M 2022 01414
M 2022 01283
M 2022 00270
M 2022 00677
M 2022 00676
M 2022 01484
M 2019 01867
M 2022 01588
M 2022 01240
M 2022 00219
M 2022 00369
M 2022 01325
M 2018 06410
M 2022 00188
M 2022 01038
M 2021 06955
M 2019 04049
M 2019 00265
M 2022 01129
M 2021 02613
M 2018 02707
M 2021 07136
M 2022 01531
M 2022 01434
M 2022 01225
M 2022 01440

736
715
545
599
599
742
427
772
684
541
571
722
412
538
634
460
441
422
658
456
408
464
757
737
682
739
849

Nr. depozit
(210)
M 2019 02276
M 2022 00317
M 2022 00957
M 2022 00478
M 2022 00664

pag.
429
557
620
580
597
531

M 2022 00017
416
M 2018 07789
M 2022 00564
M 2021 08438
M 2016 00072
M 2021 07811
M 2022 01037
M 2021 09233
M 2019 01094
M 2021 01904

M 2022 01658
M 2019 02424
M 2019 05273
M 2018 07944
M 2022 01219
M 2022 00367
M 2022 00727
M 2022 01503
M 2022 00291
M 2022 01386

M 2022 01674
M 2022 01988
M 2022 00904
M 2022 01610

590
507
404
469
634
520
425
454
790

430
446
418
681
568
600
745
550
730
792

807
615
774
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
UNIVERSITATEA DIN
ORADEA ROMÂNIA
uppercase
URBAN MASAJ
Urs Artur
UVA WINE
SHOP & BAR
Valahorum
VĂRU ROMICA
VELK
VINALTUS I.U.S.R.
COR - VUS
VINALTUS PICOTE
Vin curat
VIRAL NATION
VIRBOTI VIRTUAL
BOUTIQUE
VIVAT LA PURA
VIDA AL PIE DE
LA MONTANA
Vixen Studio
Vizzini
VLAH
Vorba lui Dinescu
VORTEX
vovo
WATCH DOG
web theatre
WEGO LINE
Wellness Club
By GREENFIELD
WINSTON GOLD
WOODPRO
WORK'S COFFEE
WOW CAFFE
YLKRS Automotive
YOO LEARN you
learn, you'll earn
Zâmbăreț de Zor.
Ficat Curat, ACUM!
ZANOX
ZARAZA
zebra
ZENINO

Nr. depozit
(210)
M 2022 01611
M 2021 09110
M 2022 01439
M 2021 08262
M 2022 01562
M 2022 00563
M 2022 01818
M 2022 01554
M 2022 00379
M 2022 00389
M 2022 01568
M 2022 01421
M 2022 01560

pag.
774
519
739
498
763
590
801
762
573
574
769
736
763
779

M 2022 01621
M 2019 04423
M 2022 01367
M 2022 01067
M 2022 00923
M 2017 05598
M 2019 03104
M 2022 01224
M 2021 08858
M 2021 08440
M 2022 02540
M 2022 00238
M 2019 00387
M 2019 02732
M 2018 02619
M 2022 01641
M 2022 00146
M 2022 01403
M 2019 01159
M 2019 03739
M 2022 01040
M 2021 07826

443
728
646
617
407
434
682
515
508
816
542
423
432
408
782
537
732
425
439
634
469
850
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
ACTUP
ADIA ART BUSINESS S.R.L.
AD REGESTA SA
ADWISE MEDIA COMMUNICATIONS SRL
AESCULAP PROD SRL
AGROLAND PROFESSIONAL FARM SRL
AGROSERV TRADING SRL
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
ALADIN COM IMPEX SRL
ALBESCU ADRIAN-CIPRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
ALUMGATES SRL
AMARELFIS CLAVERNICOL SRL
ANDRONACHE COSMIN-LEONARD
ANIMAL CENTER SRL
ANTAL SZILAMÈR ZALÁN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
ANTENA 3 S.A.
APULUM TURISM SRL
ARCA SOLUTIONS SRL
ARDEALE COSMETICS S.R.L.
ARES CONSTRUCT IASI S.R.L.
ASOCIATIA AOPA ROMÂNIA
Asociaţia Biblioteca Virtuală Elit Oradea
ASOCIATIA EDUBIZ
ASOCIAȚIA LAZAR KASTELY
ASOCIAȚIA MARAMUREȘ COLȚ DE RAI
ASOCIAȚIA Q-ARTS
ASOCIAȚIA REBEL WOLVES MC
ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ EXPLORATORII
ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE
ATELIER DE ZANE SRL
BADULESCU LAURENTIU DANIEL
BĂRBULESCU ANDREI-MIHAI
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE SA
BE SOFT STUDIO S.R.L.
BIHORJUST SRL
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD

851

Nr. depozit
(210)
M 2022 00584
M 2022 00224
M 2022 01002
M 2022 00277
M 2021 00316
M 2021 03869
M 2022 01037
M 2022 02388
M 2022 02164
M 2022 00696
M 2022 01544
M 2022 01279
M 2021 08696
M 2018 02765
M 2019 00387
M 2022 02020
M 2022 01080
M 2022 01530
M 2022 00958
M 2022 00867
M 2019 03230
M 2022 00446
M 2019 02800
M 2022 01180
M 2022 00526
M 2021 07207
M 2022 01646
M 2021 08736
M 2021 08858
M 2019 02828
M 2019 01811
M 2022 00217
M 2019 02907
M 2022 00307
M 2022 00049
M 2022 00448
M 2022 00450

pag.
591
541
621
546
450
457
634
813
812
599
759
709
509
409
423
807
651
757
620
613
436
574
433
658
588
466
788
509
515
433
427
540
434
551
532
575
577
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2022 01357

BORDEAN MARIA DESPINA
RIVIȘ ADRIAN
ȘTEF SANDU DUCU
MOLDOVAN CAMELIA
DUMBRAVĂ GABRIELA - DELIA
MIȘCĂ DANA CORINA
ALDA MARIA LIANA
RABA NICOLETA - DIANA
POPA MIRELA - VIORICA
POIANA ATENA - MARIANA
BOROZAN BREICA - AURICA
RĂDULESCU LAURA
ALDA SIMION
BRANZA FLORIN STEFAN
BREBENEL IMPEX S.R.L.
BREBENEL IMPEX S.R.L.
BUFFET DRESSING SRL
CAN TECHNOLOGIES, INC.
CARETTA S.R.L.
CARETTA S.R.L.
CARGILL, INCORPORATED
CAROLI FLORIN
CARSTRAG CONSTRUCT S.R.L.
CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV
CASA HYGGE CONSULTING SRL
Casazela Holding Company s.r.o.
CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ S.R.L.
CĂTĂLIN-VALERIU PINTILIE
CEETRUS ROMANIA SRL
CENTRUL MEDICAL UNIREA
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL
CERTION SRL
CGA INFRASTRUCTURE SRL
CHIROIU BOGDAN AUREL
CHITU ALEXANDRU-CRISTINEL
CHRISTIAN CAR SRL
CHROMOSOME DYNAMICS SA
CHROXCLINICAL 2020 S.R.L.
CIOCHINĂ DANIELA
CIOCOIU MARIA-ALEXANDRA
CIPRIAN ADRIAN TOANCA
NICOLAE CRISTIAN ROMAN
CKV GLOBAL STORE SRL
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL
CLOUD FUD SRL
852

M 2022 00544
M 2022 01071
M 2022 01074
M 2021 02390
M 2022 01256
M 2022 01183
M 2022 01040
M 2022 01253
M 2022 00188
M 2021 04780
M 2022 01909
M 2021 07926
M 2018 07391
M 2022 01503
M 2022 02150
M 2019 03171
M 2022 01547
M 2022 01515
M 2022 01457
M 2019 01886
M 2022 01386
M 2022 01278
M 2021 08768
M 2022 01224
M 2021 08882
M 2018 07945
M 2022 00247
M 2022 01555
M 2021 07826
M 2022 00923
M 2022 00245

pag.
726

588
647
648
456
705
661
634
705
538
457
805
494
414
745
812
434
760
755
739
428
730
708
509
682
516
418
544
762
469
617
543
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
COBALAS TUDOR
COMONIȚĂ GEORGIANA
COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
CONFLUENȚE EST SRL
COOPERATIVA AGRICOLA VIA DOMNULUI
CORAMET IMPORT-EXPORT SRL
CORPORATE OFFICE SOLUTION SRL
COSTEL ANDREI
BODRUG GELU
BUHA IONUT-CLAUDIU
CHINA MARIUS
POPESCU AURELIA NICOLETA
SOFRON MARIUS
COSTEL ANDREI
BODRUG GELU
BUHA IONUT-CLAUDIU
CHINA MARIUS
POPESCU AURELIA NICOLETA
SOFRON MARIUS
COTENESCU GEORGE
CRISTEA GEORGIANA
DD FEDERAL COMPANY SRL
DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.
DEMIDO CONSULTING S.R.L.
DEMIDO CONSULTING SRL
DENT-ALL IQ S.R.L.
DENT ESTET CLINIC S.A.
DEZIMED S.R.L.
DF WORLD OF SPICES GMBH
DGM DRAGON SECURITY SRL
DIEMER SRL
DIGITAL - PLAY S.R.L.
DISC FOOD GROUP S.R.L.
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOMAINE VINARTE S.R.L.
DOSAPACK SRL
DOZA DE SANATATE
DRĂGAN IONUȚ-ADRIAN
JINGA SORIN-CONSTANTIN
DRAGOŞ POPESCU
Andrei - Ionuţ Mihăiţă
DROSU VLAD CRISTIAN
853

Nr. depozit
(210)
M 2019 00955
M 2021 07274
M 2019 03387
M 2019 03388
M 2022 01359
M 2022 01568
M 2019 04902
M 2022 01313
M 2018 05153

pag.
424
467
438
438
727
769
444
720
410

M 2018 05154

411

M 2022 00799
M 2021 05881
M 2022 00415
M 2022 01104
M 2022 01367
M 2022 01366
M 2022 01239
M 2019 02403
M 2022 00341
M 2022 00369
M 2022 01907
M 2018 02707
M 2022 02071
M 2022 01712
M 2022 00192
M 2022 01245
M 2022 00455
M 2022 00273
M 2019 03739
M 2022 01004

608
458
574
652
728
727
683
430
559
571
805
408
810
795
539
702
579
546
439
622
682

M 2022 01225
M 2021 08007
M 2022 00793

495
607
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
DR REDDY'S LABORATORIES LTD
DR REDDY'S LABORATORIES LTD
DUMITRESCU MARIAN
CORNICIUC VALERIU IONUT
EAST SOLAR ELECTRIC SRL
ECO LIVING PROJECT
ECOTRON SA
EDIL SEMPRE SRL
ENE RAZVAN DANIEL
ENGIE ROMANIA S.A.
ENGIE ROMANIA S.A.
ENGIE ROMANIA S.A.
ENGIE ROMANIA S.A.
ENIGMA TRADING 2000 S.R.L.
ESM MULTIMEDIA GROUP SRL
ESSENTIAL LEVEL S.R.L.
EUGIA PHARMA SPECIALTIES LTD.
EUROPEAN VEGETABLE S.R.L.
EVALO SMART VALUATIONS SRL
EYFEL KOZMETIK ANONIM SIRKETI
FABOLTRAY SRL
FACONNAGE MECANIQUE DE LA BRESLE PLASTICS S.R.L.
FĂGĂDAR-MARCONESCU DANIELA BIANCA
FĂGĂRAȘ MIHNEA-CRISTIAN
FARCAS RADU
FARCAS MARIANA
FARMA MAS TRADE SRL
FARMA MAS TRADE SRL
FILOSOF EL CONSULT SRL
FINE TOBACCO SRL
FINE TOBACCO SRL
FINE TOBACCO SRL
FLOREA FLORIN
SANTA -MIHAI DANIEL
FLORINA-LORENA MĂLEANU
FORTE GAZ S.R.L.
FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA
FRANCESCO MARIO GIOVANNI
FRANCESCO MARIO GIOVANNI
FRANCESCO MARIO GIOVANNI
FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ
GACHE COSTIN
GALIP GULHAN
854

Nr. depozit
(210)
M 2022 01636
M 2022 01637
M 2022 01038
M 2022 00957
M 2021 08030
M 2022 01333
M 2021 08906
M 2019 02732
M 2022 01072
M 2022 01075
M 2022 01068
M 2022 01076
M 2022 00302
M 2017 01484
M 2022 00624
M 2022 01488
M 2022 01619
M 2022 00569
M 2021 06206
M 2022 01263
M 2019 02391
M 2021 07917
M 2022 01674
M 2019 04968
M 2019 08832
M 2019 08833
M 2018 04496
M 2022 00620
M 2022 00619
M 2022 00618
M 2022 01618
M 2022 00244
M 2019 04334
M 2022 00744
M 2022 01421
M 2022 01422
M 2022 01423
M 2013 06091
M 2019 03917
M 2020 04975

pag.
781
781
634
620
496
723
517
432
648
649
647
649
550
405
596
743
779
591
459
706
429
493
792
445
448
448
410
595
595
594
778
543
442
600
736
736
737
403
440
449

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
GASTRO&ARTFOOD SRL
GENERAL MOTORS LLC
GENESIS PROPERTY INTERNATIONAL SA
GHERGHISAN ELISABETA
GIURGIU TEODOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
GLOBAL RECORDS SRL
GLOBAL SOCIAL MEDIA SRL
GOGOAŞĂ MARIUS-CRISTIAN
CĂRĂDEANU FLORIAN-ADRIAN
IVANOV IONU
LUCA VALENTIN
GORGAN EMANUEL
GRUSMAN EXCLUSIVE SRL
GURLEA ADRIAN
RUNTAG IANA RUXANDRA
HABITAT RESEARCH SRL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS, SOCIETE ANONYME
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS, SOCIETE ANONYME
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS, SOCIETE ANONYME
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS, SOCIETE ANONYME
HERMANN DENTAL TECHNOLOGY SRL
HIMALAYA TRAVEL FAMILY SRL
HOLCIM AG
HOLCIM AG
HOLCIM AG
IDEAL HOME REALTY S.R.L.
IFIGENIA IMPEX SRL
ILIESCU DUMITRU MIRCEA
ILIEŞ GEANINA-ELENA
ILUṬA LORRAINE-ANDRADA
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
INFOREG SRL
INNERPRIDE BRANDING SRL
INSTAL IMPEX SRL
IONOI IONUŢ
IONUT DEACONEASA
ISWT MEDICAL S.R.L.
ITSUITS ROBOSCHOOL
ITV Studios Limited
IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL
IZOCON MC S.R.L.
J.B PARKER SRL
J.B PARKER SRL
JAPAN TOBACCO INC.
855

Nr. depozit
(210)
M 2017 04601
M 2022 02195
M 2019 03327
M 2021 07899
M 2021 01904
M 2019 00181
M 2022 00761

M 2018 06590
M 2022 01493
M 2022 01404
M 2022 01383
M 2019 05136
M 2022 01564
M 2022 01565
M 2022 01566
M 2022 01567
M 2021 08262
M 2022 01988
M 2022 00258
M 2022 00260
M 2022 00261
M 2022 01288
M 2022 01325
M 2021 02111
M 2022 00310
M 2022 01079
M 2022 02540
M 2022 00994
M 2020 07063
M 2022 01252
M 2019 01159
M 2022 00596
M 2022 01303
M 2022 01517
M 2022 00822
M 2021 09233
M 2022 00303
M 2022 00676
M 2022 00677
M 2022 00238

pag.
406
813
437
492
454
421
605
412

743
733
729
446
764
765
766
767
498
807
544
544
544
716
722
455
552
650
816
621
449
704
425
592
716
756
608
520
551
599
599
542
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
JORDAS S.R.L.
JUMANA TOP SRL
JUMANA TOP SRL
KLG ASYRAL INVEST SRL
KOBAISSI MOHAMAD
KOBYPALACE S.R.L
KÖNCZEI SOMA
KRUGER-BRENT AGENCY SRL
L.H.EL INVESTMENT
LABORATOIRES ARKOPHARMA
LABORATOIRES ARKOPHARMA
LADOPOULOS CRISTINA CLAUDIA
LAURAMED STOM SRL
LAURENTIU DAMIAN
LEARNING TOGETHER SRL
LEGEND OPTIC S.R.L.
LEROD TRADING SRL
LEXISCOR ACCELERATOR CITIRE SRL
LIGA PROFESIONISTĂ DE BASCHET
FILCEA BOGDAN
LINA'S CAKE SRL
LIXĂNDROIU VALENTIN
LIXĂNDROIU VALENTIN
LIXĂNDROIU VALENTIN
MACICI RAZVAN
MĂDĂMYR SRL
MADERAS ANDRA SRL
MANEA GABRIEL-FLORIAN
MARABOO PET S.R.L.
Mariana Bădan
MASCOVESCU VASILE-CLAUDIU
GEORGESCU FLORIN-ALEXANDRU
MASIMAR SRL
Match Group, LLC
MATEI ILEANA RODICAMEDIPLUS EXIM S.R.L.
MELIOR S.R.L.
MEROIU ALEXANDRU-RĂZVAN
METAVERSE S.R.L.
MGM STAR CONSTRUCT SRL
MIDAR GROUP SRL
MİLMAST YÜKSELTME SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE
856

Nr. depozit
(210)
M 2021 08845
M 2021 08434
M 2021 08435
M 2021 08440
M 2022 01560
M 2022 01519
M 2021 08578
M 2019 05352
M 2021 02613
M 2022 01327
M 2022 01331
M 2019 03936
M 2022 01261
M 2022 01495
M 2021 07031
M 2022 01307
M 2022 01631
M 2022 01324
M 2022 02479
M 2021 07958
M 2022 00562
M 2022 00563
M 2022 00564
M 2022 00922
M 2022 01126
M 2018 08397
M 2021 08878
M 2022 01207
M 2022 01385
M 2022 01583
M 2022 01678
M 2021 07811
M 2022 01554
M 2019 05388
M 2022 00333
M 2022 01693
M 2022 01187
M 2018 04461
M 2022 01653
M 2022 01986
M 2022 00796

pag.
511
503
505
508
763
756
508
447
456
722
722
440
705
744
464
718
781
720
814
495
590
590
590
616
654
419
516
680
730
771
793
469
762
447
558
793
671
409
788
806
607
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2022 00488
M 2022 00854
M 2022 00291
M 2022 01020

MITPAN RUBBER SRL
MOLDOVAN IOANA-MARIA
MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L
MULTIPLICHEI
NEAGU ARTEMIS-IOANA
NEAGU NICOLAE
NEW JOY 87 SRL
NICOLAESCU-VOINESCU GEORGETA-DANIELA
NOVACHEM DISTRIBUTION SRL
NOVOLINE PHARM SRL
NOVOLINE PHARM SRL
OANCEA CALIN-RADU
OCAL EMRE
ODETTE & BRIAN HOLDINGS
OLD GUARD S.R.L.
OLX B.V.
OPEN MINDS COFFEE CONSULTING SRL
OPENTRANS BETON SRL
OPTILOOK SRL
OTP BANK ROMANIA S.A.
OVIDIU MUJA
Pandele Elena-Daniela
PANIS GRANUM AG SRL
PAPILLON LABORATOIRES COSMETIQUES SRL
PELMUS ALEXANDRU RAZVAN
PERFECT CARE MANUFACTURING SRL
PETERFI RODICA
PETRE VIOREL
PICK ME UP CONSULTING
PICK ME UP CONSULTING SRL
PÎRJOL SIMONA-MIHAELA
PÎRJOL SIMONA-MIHAELA
PITBULL GUARD SYSTEM SRL
PLURIA INTERNATIONAL S.R.L.
POLGAR ANDREI
POPA NELU
POPESCU GHEORGHE
POPESCU GHEORGHE
POPOVICI REMUS-VALENTIN
PREFERA FOODS SA
PRIME PRO ESTATE S.R.L.
PROCA NICUSOR
PROFI ROM FOOD S.R.L.

M 2021 07741
M 2022 00519
M 2021 06955
M 2022 02132
M 2022 01485
M 2022 01486
M 2018 01736
M 2021 07136
M 2021 00857
M 2022 01082
M 2022 01269
M 2019 00789
M 2022 01711
M 2019 01712
M 2022 00316
M 2021 07148
M 2019 02420
M 2018 08724
M 2022 00529
M 2022 01414
M 2022 00464
M 2018 06410
M 2021 02138
M 2022 01507
M 2022 01509
M 2022 00320
M 2022 00317
M 2022 01840
M 2022 01572
M 2018 07682
M 2022 00504
M 2022 00175
M 2022 00176
M 2022 01271
M 2022 00904
M 2022 00788
M 2022 00350
M 2022 01805
857

pag.
583
612
550
633
467
584
460
811
742
742
407
464
450
651
706
424
794
427
556
464
430
421
588
736
579
412
455
753
754
558
557
802
769
415
583
538
538
707
615
606
560
798
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2018 07342
M 2022 00602
M 2022 00851
M 2022 01531
M 2014 01775
M 2022 01219
M 2022 01501
M 2022 01552
M 2022 00746
M 2022 01067
M 2022 00314
M 2022 01856
M 2019 02965
M 2019 02008
M 2022 01401
M 2022 01402
M 2019 01425
M 2022 02497
M 2022 00056
M 2022 00057
M 2022 00066
M 2022 00068
M 2022 00232
M 2022 00233
M 2022 00234
M 2022 01117
M 2019 02067
M 2022 00868
M 2017 03653
M 2018 08239
M 2020 02116
M 2016 00072
M 2019 04094
M 2019 02424
M 2019 03319
M 2018 07619
M 2022 01387
M 2019 05497
M 2019 00705
M 2018 08544
M 2022 01434
M 2019 04423
M 2019 03104

PROICEA VENORIA MIHAELA
PROVISION SOFTWARE DIVISION SRL
PROVISION SOFTWARE DIVISION SRL
PSS GLOBAL SRL
PUFU VLAD MIRCEA
PUMA FOUNDATION
QUALIS PROPERTIES SA
RADIO GUERRILLA SRL
RAINBOW GLAM SRL
RANNOCH
RAZAND ONLINE
REMIEZTRA SRL
RICHEARD-CONSTANTIN TUFEANU
RIDE&SMILE SRL
RINGHIOPOL SRL
RINGHIOPOL SRL
RISTOSCU BOGDAN-IONUT
RITTER SERVICES SRL
ROATA CATALIN
ROATA CATALIN
ROATA CATALIN
ROATA CATALIN
ROPHARMA S.A.
ROPHARMA S.A.
ROPHARMA S.A.
ROȘCA ANDREI-PAUL
RO TEXTIL SRL
ROTON SRL
RUSU LOREDANA-MIHAELA
S.C. BEER FACTORY PRODUCTIONS S.R.L.
S.C. BRUTARIA DE LA DRUM S.R.L.
S.C. EGO LINE 3D S.R.L.
S.C. EUROCOM INVEST S.R.L.
S.C. HACIENDA CAFÉ S.R.L.
S.C. NEXTDIGITAL S.R.L.
S.C. ORALDENTIS S.R.L.
S.C. P & C DENTAL CENTER S.R.L.
S.C. ROCLEAN SPALATORIE S.R.L.
S.C. ROMEXPO S.A.
S.C. ROYAL ESPORTS PROD S.R.L.
S.C. SIPEX COMPANY
S.C. VIXEN'S S.R.L.
S.C. VOVO SPIRIT S.R.L.
858

pag.
413
592
610
757
403
681
745
761
601
646
553
803
434
428
731
731
426
814
533
533
533
534
542
542
542
653
429
615
406
419
448
404
441
430
437
415
730
447
423
420
737
443
434
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
S.C TRODAT SRL
SAGO FRANCHISE SRL
SAVENCIA SA
SAVU CATALIN
SC. LEGIUNEA ALBASTRA SRL
SC ALCONOR COMPANY SRL
SC ALEVIA SRL
SC ALEVIA SRL
SC ALEVIA SRL
SC ALEVIA SRL
SC ANTICARIAT NUMARUL 1 SRL
SC ARANA EUROPE SRL
SC AUTOWORLD SRL
SC BILANCIA EXIM SRL
SC BIO CULTURE SRL
SC CLINICA DE IMPLANTOLOGIE ȘI ESTETICĂ DENTARĂ DR.ABBOUD
S.R.L
SC COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL
SC COMPLET ELECTROSERV SA
SC COMTEL FOCUS SA
SC CROLAND GRUP S.R.L.
SC DOBERMAN SECURITY SERVICE SRL
SC DOCENTRIS SA
SC DOMENIUL MUNTEAN SRL
SC DOMENIUL MUNTEAN SRL
SC ECOTROUT FARM S.R.L
SC ENERGO CON GRUP SRL
SC EXMOBI COMPANY SRL
SC FARMA MAS TRADE SRL
SC FARMA MAS TRADE SRL
SC FLEURANE AGRO SRL
SC GLOBAL RECORDS SRL
SC GSP OFFSHORE SRL
SC INSPECTIONSLOT SRL
SC LASERCRAFT SRL
SC MAGDINIA STUDIO ART SRL
SC NANOTEL SRL
SC NAPOCA ADWISERS SRL-D
SC NICONCAR SRL
SC NICO SECURITY ESCORT SRL
SC NOEL ESPRESSO SRL
SC OCTYPLAY SRL
SC OTOMED CENTER SRL
859

Nr. depozit
(210)
M 2021 08219
M 2022 01283
M 2022 00240
M 2021 07195
M 2022 01849
M 2019 02476
M 2022 01602
M 2022 01612
M 2022 01613
M 2022 01614
M 2017 00526
M 2021 01980
M 2019 04456
M 2022 00123
M 2019 04421
M 2022 01440
M 2022 01578
M 2017 05598
M 2019 05273
M 2022 00652
M 2022 01630
M 2019 03356
M 2022 01483
M 2022 01484
M 2022 00776
M 2021 08438
M 2019 04679
M 2021 04816
M 2021 04818
M 2022 00623
M 2017 05197
M 2018 06042
M 2019 02748
M 2021 08796
M 2019 00973
M 2022 01409
M 2018 08474
M 2022 01621
M 2022 01522
M 2018 07405
M 2021 07935
M 2022 01671

pag.
497
715
543
466
802
431
772
775
776
777
404
455
443
536
442
739
770
407
446
596
780
437
741
742
606
507
444
457
458
596
407
411
432
510
424
735
420
779
756
414
494
792
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
SC OVERALL CO SRL
SC PADERTEG SRL
SC POLI-MED-ANNA SRL
SC POLI-MED-ANNA SRL
SC POLI-MED-ANNA SRL
SC POLTERGEIST SRL
SC POLTERGEIST SRL
SC ROCA FACILITY MANAGEMENT SRL
SC ROMANIAN FRANCHISE SYSTEMS SRL
SC ROMANIAN FRANCHISE SYSTEMS SRL
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL
SC SCOALA DE CURATENIE GREEN SRL
SC STRATEG CONSULTING SRL
SC TEXTIM PROD SRL
SC VERITAS MAX WW SRL
SC VLAMAR BLACK SRL
SECOM HEALTHCARE S.R.L.
SENZORIAL FOOD S.R.L.
SEZON COFFEE ROASTERS SRL
Simplex Trade Investment SRL
SIMPLEX TRADE INVESTMENT SRL
SIP HOME STUDY
SLAV CONSTANTIN
SMART SECURITY SOLUTIONS S.R.L.
SNKRIND SRL
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA SRL
SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA POPA IONUȚ FLORIN,
DOROBANȚU SIMONA-IUSTINA ȘI ASOCIAȚII
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ POPA IONUȚ FLORIN,
DOROBANȚU SIMONA-IUSTINA ȘI ASOCIAȚII
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA
SOFIA EMILIA
SOLINA ROMANIA SRL
SPEED PIZZA SRL
STAN ALINA- GABRIELA PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ
Stanciu Gabriel Bogdan
Stanciu Olivia
Belodan Cristiana Maria
Nemens Andreea Maria
STEBLEA PESTRITU IOANA ADELINA
STEFMARAN TEXTIL S.R.L.
STOICA GABRIELA LIDIA
860

Nr. depozit
(210)
M 2019 04551
M 2017 02017
M 2019 03173
M 2019 03174
M 2019 03175
M 2019 02482
M 2019 02484
M 2022 01901
M 2019 01594
M 2019 00265
M 2022 01335
M 2022 01336
M 2019 01867
M 2014 08372
M 2022 01340
M 2021 09110
M 2019 04049
M 2022 01240
M 2022 00478
M 2022 01129
M 2018 07362
M 2019 03966
M 2022 00146
M 2022 00336
M 2022 00219
M 2019 02276
M 2022 00037
M 2022 00075
M 2022 01377
M 2022 01374
M 2022 00276
M 2018 08448
M 2019 04975
M 2021 08394
M 2021 07945

M 2019 03904
M 2022 01659
M 2022 01437
M 2019 01591

pag.
444
405
435
435
436
431
431
803
426
422
724
724
427
403
725
519
441
684
580
658
413
440
537
559
541
429
531
534
729
728
546
420
445
498
494
439

790
738
426
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2022 00017
M 2018 07887
M 2018 07888
M 2019 01396
M 2022 00270
M 2019 00315
M 2022 00827
M 2019 01094
M 2022 01658
M 2015 04386
M 2022 00367
M 2022 00727
M 2021 07261
M 2018 07944
M 2022 01588
M 2022 01439
M 2022 01611
M 2022 01610
M 2022 01562
M 2018 07789
M 2022 00389
M 2022 00379
M 2022 00366
M 2022 02345
M 2022 01818
M 2022 01780
M 2019 04526
M 2022 00664
M 2022 01459
M 2018 02619
M 2022 01641
M 2022 01403
M 2022 01462

STOREWEB RO GROUP SRL
STUDIO VENTIDUE S.R.L.
STUDIO VENTIDUE S.R.L.
SURU VIRGIL ROMULUS
SWISS MEDCORP S.R.L
TCACIUC TUDOR
TECHNOWORKER GROUP S.R.L.
TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL
TERAPIA S.A
THE NORTH FACE APPAREL CORP
TOMIBENA SRL
TOP SPORT K9 S.R.L.
TRANS EUROPA SRL
TRIFAN COSMIN-VALERIU
TRINAGRIA SRL
TUDORACHE IOAN-ROMEO
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UVA WINES SRL
VERES MIRCEA-EUGEN
VINALTUS S.R.L.
VINALTUS S.R.L.
VINICOLA AVEREȘTI 2000 SA
VLADOIU CRISTIAN IOAN
VOICULESCU ADRIANA-MARIA
VR BLACK SEA S.R.L.
VV TELESTAR INTERNATIONAL GROUP S.R.L.
WEDORO HEREWEGO S.R.L.
WORKSHOP CC PRODUCTS S.R.L.
WOW CAFFE SRL
YLKRS AUTOMOTIVE S.R.L.
ZÂMBĂREȚ DE ZOR
ZUCCHERO MEDIA SRL

861

pag.
531
416
417
425
545
422
609
425
790
404
568
600
466
418
772
739
774
774
763
416
574
573
568
813
801
795
443
597
740
408
782
732
741
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

1

Nr.
marcă
(540)
(210)
M 2022 01434 185090

1

M 2019 04975 185118

1

M 2022 01564 185160

1

M 2022 01565 185161

1

M 2022 01566 185162

1

M 2022 01567 185163

1
2

M 2019 01094 185315
M 2021 08219 185069

2

M 2022 01434 185090

2
2

M 2019 04902 185112
M 2019 04975 185118

2
3
3
3
3

M 2022 02388
M 2019 08833
M 2022 00529
M 2018 07342
M 2022 00727

3

M 2022 01240 185041

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M 2022 01327
M 2022 01331
M 2022 00746
M 2022 01422
M 2022 01486
M 2022 01519
M 2019 04902
M 2022 00175
M 2022 00176
M 2022 00664
M 2019 04679
M 2021 07136
M 2022 01659

185054
185055
185068
185088
185098
185106
185112
185129
185130
185142
185173
185217
185229

3
3
3
3
3

M 2019 05352
M 2021 06206
M 2022 01366
M 2022 01367
M 2018 02707

185262
185286
185296
185297
185306

185384
184967
184990
184991
185008

Clase NISA pag.
(511)
1, 2, 6, 17,
19, 37, 39
1, 2, 5, 29,
30, 31, 35
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 35
2, 10, 16,
35, 40, 42
1, 2, 6, 17,
19, 37, 39
2, 3, 17, 35
1, 2, 5, 29,
30, 31, 35
2
3, 5
3, 35
3, 35
3, 5, 18,
20, 28, 31
3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
3, 5
3, 5
3, 14, 21, 35
3, 24, 25
3
3, 35
2, 3, 17, 35
3, 35
3, 35
3, 25, 28, 41
3
3, 35
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
3, 21, 35
3, 5
3, 9
3, 9
3, 40

Clasă

737

3

445
764

3
4
4

765

4

766

4

767

4

425
497

4
5
5
5
5
5

737
444
445

5

813
448
588
413
600

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

684
722
722
601
736
742
756
444
538
538
597
444
464
790

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

447
459
727
728
408
862

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA
marcă
M 2021 07826 185336 3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
M 2022 00958 185377
3
M 2022 01459 185018
4, 35
M 2022 01564 185160
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
M 2022 01565 185161
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
M 2022 01566 185162
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
M 2022 01567 185163
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
M 2019 04334 185354
4, 35, 39
M 2019 08832 184966
5
M 2019 08833 184967
3, 5
M 2021 04816 184968
5
M 2021 04818 184969
5
M 2022 00727 185008
3, 5, 18,
20, 28, 31
M 2022 01240 185041 3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
M 2022 01307 185051
5, 9, 10,
35, 40, 44
M 2022 01327 185054
3, 5
M 2022 01331 185055
3, 5
M 2022 01357 185060
5
M 2019 00315 185064
5, 30
M 2022 01485 185097
5
M 2022 01488 185099
5
M 2019 05388 185115
5
M 2022 00247 185116
5, 25, 35
M 2019 04975 185118
1, 2, 5, 29,
30, 31, 35
M 2022 01004 185214 5, 35, 39, 40
M 2022 01602 185218
5, 30
M 2022 01612 185219
5, 30
M 2022 01613 185220
5, 30
M 2022 01614 185221
5, 30
M 2022 01636 185225
5
M 2022 01637 185226
5
M 2022 00341
5, 35
M 2021 00316 185274
5
M 2022 00232 185275
5
M 2022 00233 185276
5
M 2022 00234 185277
5
M 2021 06206 185286
3, 5
M 2022 00448 185287
5, 35
M 2022 00450 185288
5, 35

pag.
469
620
740
764
765
766
767
442
448
448
457
458
600
684
718
722
722
726
422
742
743
447
544
445
622
772
775
776
777
781
781
559
450
542
542
542
459
575
577
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

5
5
5
5

M 2019 03173
M 2019 03174
M 2019 03175
M 2021 07826

5
5
5
6
6

M 2022 00464
M 2021 03869
M 2022 01658
M 2022 01183
M 2022 01040

6

M 2022 01434

6
6

M 2022 01544
M 2021 08845

6
7
8
8
8

M 2020 04975
M 2022 01641
M 2022 01678
M 2022 00314
M 2021 07826

9
9
9
9
9
9
9

M 2022 01531
M 2019 01886
M 2019 03388
M 2022 01401
M 2022 01402
M 2022 01224
M 2022 01245

9
9

M 2022 01279
M 2022 01307

9
9
9

M 2019 01811
M 2022 02071
M 2022 01252

9

M 2022 01040

9

M 2022 01462

9
9
9

M 2019 03966
M 2022 00957
M 2021 09233

9
9

M 2018 04461
M 2022 01555

Nr.
Clase NISA
marcă
185325
5, 35, 42
185326
5, 35, 42
185327
5
185336 3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
185350
5
185355
5, 35
185364
5, 10, 35
185071 6, 17, 19, 35
185080 6, 9, 19, 35,
37, 40, 42
185090
1, 2, 6, 17,
19, 37, 39
185193
6
185289
6, 19, 20,
28, 35, 37
185367
6, 20, 37
185227
7, 12
185230
8
185235 8, 10, 21, 35
185336 3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
184970
9, 34, 35
184987
9, 35, 42
185025
9, 38, 42
185033
9, 11
185035
9, 11
185039
9, 44
185042 9, 16, 18, 25,
28, 35, 38, 41
185049 9, 11, 35, 38
185051
5, 9, 10,
35, 40, 44
185067
9, 16
185074
9, 35
185079
9, 11, 35,
37, 41, 42
185080 6, 9, 19, 35,
37, 40, 42
185094
9, 16, 28,
35, 38, 41
185140
9
185143
9, 37
185151 9, 35, 36, 37,
41, 42, 43, 44
185152
9, 37, 42
185157
9, 35, 42

pag.

Clasă

435
435
436
469

9

Nr.
marcă
M 2022 01564 185160

9

M 2022 01565 185161

9

M 2022 01566 185162

579
457
790
661
634

9

M 2022 01567 185163

9
9

M 2022 00822 185181
M 2022 01324 185205

737

9
9

M 2022 01988 185206
M 2022 01659 185229

759
511

9

M 2022 01503 185243

449
782
793
553
469

9
9
9
9
9

M 2022 00146
M 2022 00519
M 2022 00602
M 2022 00851
M 2022 00316

9
9
9

M 2022 01366 185296
M 2022 01367 185297
M 2021 06955 185300

9

M 2022 01187 185307

9
9

M 2022 00624 185312
M 2022 02020 185322

709
718

9

M 2021 07826 185336

427
810
704

9
9
9
9
9
10
10

M 2022 00049
M 2022 01909
M 2016 00072
M 2022 01002
M 2022 01986
M 2021 08440
M 2022 01240

10

M 2022 01307 185051

10

M 2021 08219 185069

10
10

M 2022 00314 185235
M 2022 01187 185307

757
428
438
731
731
682
702

634
741
440
620
520
409
762
863

Nr. depozit

185250
185252
185260
185261
185263

185352
185363
185368
185381
185382
184995
185041

Clase NISA pag.
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
9, 41
9, 16, 28,
35, 41, 42
9, 35, 39, 41
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
9, 16, 21,
25, 35
9, 42
9, 35
9, 42
9, 42
9, 35, 36,
38, 42
3, 9
3, 9
9, 16, 25,
35, 38, 41
9, 10, 25, 28,
35, 37, 42
9
9, 16, 35,
38, 41
3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
9, 35, 38, 41
9, 35, 36
9, 16, 35, 38
9
9, 42
10
3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
5, 9, 10,
35, 40, 44
2, 10, 16,
35, 40, 42
8, 10, 21, 35
9, 10, 25, 28,
35, 37, 42

764
765
766
767
608
720
807
790
745
537
584
592
610
556
727
728
460
671
596
807
469
532
805
404
621
806
508
684
718
497
553
671
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 07826 185336 3, 5, 8, 9, 10, 469
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
M 2022 01658 185364
5, 10, 35
790
M 2018 02619 184981
11, 35
408
M 2021 08438 184985
11
507
M 2022 01401 185033
9, 11
731
M 2022 01402 185035
9, 11
731
M 2022 01279 185049 9, 11, 35, 38 709
M 2022 01252 185079
9, 11, 35,
704
37, 41, 42
M 2018 07362 185141
11
413
M 2017 05598 185195
11
407
M 2022 00367 185210 11, 19, 35, 37 568
M 2019 02482 185246
11
431
M 2019 02484 185248
11
431
M 2021 07826 185336 3, 5, 8, 9, 10, 469
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
M 2022 00827 185379
11
609
M 2022 01067 185213 12, 37, 40, 42 646
M 2022 01641 185227
7, 12
782
M 2022 02195 185383
12
813
M 2022 00746 185068 3, 14, 21, 35 601
M 2022 01560 185158 14, 18, 25, 35 763
M 2022 01631 185224
14, 21, 25 781
M 2022 01659 185229
3, 9, 14,
790
18, 21, 24,
25, 35, 44
M 2018 05153 184971 15, 16, 25, 32, 410
33, 35, 41, 43
M 2018 05154 184972 15, 16, 25, 32, 411
33, 35, 41, 43
M 2018 05153 184971 15, 16, 25, 32, 410
33, 35, 41, 43
M 2018 05154 184972 15, 16, 25, 32, 411
33, 35, 41, 43
M 2022 01180 184976 16, 35, 41, 43 658
M 2022 00544 185009
16, 35, 36, 588
37, 41, 42
M 2022 01245 185042 9, 16, 18, 25, 702
28, 35, 38, 41
M 2019 01811 185067
9, 16
427
M 2021 08219 185069
2, 10, 16,
497
35, 40, 42
M 2022 01462 185094
9, 16, 28,
741
35, 38, 41
M 2019 01867 185117
16, 35, 41 427
M 2019 01594 185123 16, 30, 39, 43 426
M 2019 00265 185124 16, 30, 39, 43 422
864

Clasă

Nr. depozit

16
16
16
16

M 2022 01578
M 2018 07944
M 2018 02765
M 2022 01324

16
16

M 2017 00526
M 2022 01503

16

M 2021 06955

16

M 2022 00923

16

M 2022 02020

16
16

M 2019 02276
M 2021 07826

16
16

M 2016 00072
M 2019 00387

17
17
17

M 2022 01225
M 2022 01183
M 2022 01434

17
17
18

M 2019 04902
M 2019 02391
M 2022 00727

18
18

M 2018 07887
M 2022 01245

18
18

M 2022 01560
M 2022 01659

18
18
19
19
19

M 2018 07888
M 2019 02276
M 2022 00066
M 2022 01183
M 2022 01040

19

M 2022 01434

19
19
19
19

M 2022 00488
M 2022 00367
M 2021 08030
M 2022 01711

19

M 2021 08845

Nr.
Clase NISA
marcă
185165 16, 28, 35, 41
185170
16
185198
16, 38, 42
185205
9, 16, 28,
35, 41, 42
185216
16, 41
185243
9, 16, 21,
25, 35
185300
9, 16, 25,
35, 38, 41
185319
16, 35,
38, 41, 43
185322
9, 16, 35,
38, 41
185333 16, 18, 21, 25
185336 3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
185368 9, 16, 35, 38
185371
16, 20,
26, 28, 40
184984 17, 35, 37, 40
185071 6, 17, 19, 35
185090
1, 2, 6, 17,
19, 37, 39
185112 2, 3, 17, 35
185372
17
185008
3, 5, 18,
20, 28, 31
185027
18, 25, 26
185042 9, 16, 18, 25,
28, 35, 38, 41
185158 14, 18, 25, 35
185229
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
185295
18, 25, 26
185333 16, 18, 21, 25
185016
19, 41, 43
185071 6, 17, 19, 35
185080 6, 9, 19, 35,
37, 40, 42
185090
1, 2, 6, 17,
19, 37, 39
185137
19, 27
185210 11, 19, 35, 37
185265
19, 35
185267
19, 35, 37,
39, 40, 42
185289
6, 19, 20,
28, 35, 37

pag.
770
418
409
720
404
745
460
617
807
429
469
404
423
682
661
737
444
429
600
416
702
763
790
417
429
533
661
634
737
583
568
496
794
511
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

19
19
19
19
20

M 2022 00068
M 2022 00258
M 2022 00260
M 2022 00261
M 2022 00727

Nr.
marcă
185293
185330
185331
185332
185008

20
20
20
20

M 2021 08906
M 2022 00994
M 2018 08397
M 2021 08845

185131
185201
185241
185289

20

M 2021 07826 185336

20
20

M 2020 04975 185367
M 2019 00387 185371

21
21
21
21
21
21
21
21

M 2022 01263
M 2022 00746
M 2022 00302
M 2021 08434
M 2021 08435
M 2021 07899
M 2022 01631
M 2022 01659

21
21

M 2022 00314 185235
M 2022 01503 185243

21
21
21

M 2019 05352 185262
M 2019 02276 185333
M 2021 07826 185336

24
24
24
24

M 2021 02390
M 2022 01422
M 2014 08372
M 2022 01659

24

M 2021 07826 185336

185045
185068
185093
185113
185114
185154
185224
185229

184964
185088
185203
185229

25
25

M 2021 02390 184964
M 2018 05153 184971

25

M 2018 05154 184972

25

M 2018 07887 185027

Clase NISA pag.
19, 41, 43
19
19
19
3, 5, 18,
20, 28, 31
20, 35
20, 37
20
6, 19, 20,
28, 35, 37
3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
6, 20, 37
16, 20,
26, 28, 40
21
3, 14, 21, 35
21
21, 35
21, 35
21, 25, 35, 41
14, 21, 25
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
8, 10, 21, 35
9, 16, 21,
25, 35
3, 21, 35
16, 18, 21, 25
3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
24, 25
3, 24, 25
24, 25
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
24, 25
15, 16, 25, 32,
33, 35, 41, 43
15, 16, 25, 32,
33, 35, 41, 43
18, 25, 26

534
544
544
544
600

Clasă
25
25
25
25
25
25

517
621
419
511

25
25
25
25
25
25
25
25

469
449
423
706
601
550
503
505
492
781
790

25
25
25
25
25
25
25
25
25

553
745

25

447
429
469

25
25
25
26
26
26

456
736
403
790

27
27

469
28
456
410

28
28

411

28
28

416
865

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA
marcă
M 2022 01245 185042 9, 16, 18, 25,
28, 35, 38, 41
M 2022 01340 185058
25
M 2022 01422 185088
3, 24, 25
M 2022 01495 185100
25, 35, 38
M 2022 00247 185116
5, 25, 35
M 2019 04049 185121
25, 29,
30, 31, 35
M 2022 00664 185142 3, 25, 28, 41
M 2019 00181 185147 25, 35, 38, 41
M 2021 07899 185154 21, 25, 35, 41
M 2022 01554 185156
25, 35
M 2022 01560 185158 14, 18, 25, 35
M 2014 08372 185203
24, 25
M 2022 01631 185224
14, 21, 25
M 2022 01659 185229
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
M 2015 04386 185231
25
M 2022 01503 185243
9, 16, 21,
25, 35
M 2022 01493 185268
25
M 2022 01437 185269
25
M 2022 01079 185271
25
M 2022 00596 185273
25
M 2018 07888 185295
18, 25, 26
M 2022 02150 185298
25
M 2021 06955 185300
9, 16, 25,
35, 38, 41
M 2022 01187 185307 9, 10, 25, 28,
35, 37, 42
M 2022 00244 185313
25
M 2019 02276 185333 16, 18, 21, 25
M 2019 04551 185366
25
M 2018 07887 185027
18, 25, 26
M 2018 07888 185295
18, 25, 26
M 2019 00387 185371
16, 20,
26, 28, 40
M 2022 00488 185137
19, 27
M 2021 07826 185336 3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
M 2022 00727 185008
3, 5, 18,
20, 28, 31
M 2022 01245 185042 9, 16, 18, 25,
28, 35, 38, 41
M 2022 01462 185094
9, 16, 28,
35, 38, 41
M 2022 00664 185142 3, 25, 28, 41
M 2022 01578 185165 16, 28, 35, 41

pag.
702
725
736
744
544
441
597
421
492
762
763
403
781
790
404
745
743
738
650
592
417
812
460
671
543
429
444
416
417
423
583
469
600
702
741
597
770
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

28

Nr.
marcă
M 2022 01324 185205

28
28

M 2021 08796 185215
M 2021 08845 185289

28

M 2022 01187 185307

28

M 2021 07826 185336

28
28
28

M 2021 07935 185341
M 2019 01159 185369
M 2019 00387 185371

29
29
29
29

M 2017 04601
M 2022 00904
M 2021 08394
M 2022 01552

29

M 2022 01240 185041

29
29
29

M 2022 00776 185063
M 2022 01385 185083
M 2019 04975 185118

29

M 2019 04049 185121

29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30

M 2022 01583
M 2022 00854
M 2022 00240
M 2022 01619
M 2021 00857
M 2022 00303
M 2022 00333
M 2022 00369
M 2019 03739
M 2021 07741
M 2022 01856
M 2022 00904
M 2021 08394
M 2019 01425
M 2018 08724
M 2022 01552

30

M 2022 01240 185041

30
30

M 2022 01278 185048
M 2019 00315 185064

184982
185000
185007
185028

185166
185169
185179
185223
185251
185278
185323
185329
184989
184992
184999
185000
185007
185012
185023
185028

Clase NISA pag.
9, 16, 28,
35, 41, 42
28
6, 19, 20,
28, 35, 37
9, 10, 25, 28,
35, 37, 42
3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 20,
21, 24, 27, 28
28
28
16, 20,
26, 28, 40
29, 35, 39
29, 30
29, 30, 43
29, 30,
35, 39, 43
3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
29
29, 31, 43
1, 2, 5, 29,
30, 31, 35
25, 29,
30, 31, 35
29, 30, 35, 43
29
29
29, 31, 35, 44
29, 30, 31, 35
29
29, 35
29, 30
30, 31
30, 35, 39, 41
30
29, 30
29, 30, 43
30, 43
30, 35, 43
29, 30,
35, 39, 43
3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
30, 35, 43
5, 30

720
510
511
671
469
494
425
423
406
615
498
761
684
606
730
445
441
771
612
543
779
450
551
558
571
439
467
803
615
498
426
421
761
684
708
422
866

Clasă

Nr. depozit

30
30

Nr.
marcă
M 2018 07405 185076
M 2019 04975 185118

30

M 2019 04049 185121

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31

M 2019 01594
M 2019 00265
M 2022 01207
M 2022 02132
M 2022 01583
M 2022 01129
M 2020 02116
M 2022 01602
M 2022 01612
M 2022 01613
M 2022 01614
M 2022 01653
M 2019 04968
M 2022 01126
M 2022 02164
M 2021 00857
M 2022 01283
M 2022 00276
M 2022 00478
M 2022 00224
M 2022 00369
M 2021 07917
M 2019 02732
M 2021 07958
M 2019 03739
M 2022 00727

31

M 2022 01240 185041

31
31
31
31

M 2022 01253
M 2022 01256
M 2022 01385
M 2019 04975

31

M 2019 04049 185121

31
31

M 2022 01619 185223
M 2021 07945 185247

31
31
32
32

M 2021 00857
M 2019 04421
M 2021 08262
M 2018 05153

185123
185124
185133
185145
185166
185182
185207
185218
185219
185220
185221
185228
185234
185240
185249
185251
185258
185264
185266
185280
185329
185334
185347
185360
184989
185008

185043
185044
185083
185118

185251
185259
184965
184971

Clase NISA pag.
30, 35, 43
1, 2, 5, 29,
30, 31, 35
25, 29,
30, 31, 35
16, 30, 39, 43
16, 30, 39, 43
30, 35
30, 32
29, 30, 35, 43
30, 35, 43
30, 35
5, 30
5, 30
5, 30
5, 30
30, 35
30, 32, 35, 43
30, 43
30, 43
29, 30, 31, 35
30, 35, 43
30
30, 32, 35, 43
30
29, 30
30
30, 43
30
30, 31
3, 5, 18,
20, 28, 31
3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
31
31
29, 31, 43
1, 2, 5, 29,
30, 31, 35
25, 29,
30, 31, 35
29, 31, 35, 44
31, 35,
38, 39, 44
29, 30, 31, 35
31
32
15, 16, 25, 32,
33, 35, 41, 43

414
445
441
426
422
680
811
771
658
448
772
775
776
777
788
445
654
812
450
715
546
580
541
571
493
432
495
439
600
684
705
705
730
445
441
779
494
450
442
498
410
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2018 05154 184972 15, 16, 25, 32, 411
33, 35, 41, 43
M 2019 02476 185031
32
431
M 2022 01240 185041 3, 5, 10, 29, 684
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
M 2022 01336 185057
32, 35
724
M 2017 02017 185127 32, 35, 40, 43 405
M 2022 02132 185145
30, 32
811
M 2018 08239 185178
32
419
M 2019 04968 185234 30, 32, 35, 43 445
M 2022 00478 185266 30, 32, 35, 43 580
M 2021 08768 185303
32, 35, 43 509
M 2018 05153 184971 15, 16, 25, 32, 410
33, 35, 41, 43
M 2018 05154 184972 15, 16, 25, 32, 411
33, 35, 41, 43
M 2021 02138 185021
33, 35
455
M 2022 01386 185084
33
730
M 2022 01483 185095
33, 35
741
M 2022 01484 185096
33, 35
742
M 2022 00922 185119
33
616
M 2022 00389 185146
33
574
M 2022 00379 185148
33
573
M 2022 01562 185159 33, 35, 41, 43 763
M 2022 01568 185164
33
769
M 2019 03104 185172
33
434
M 2021 01904 185199
33
454
M 2022 00273 185253
33
546
M 2022 01037 185342
33
634
M 2022 01818 185348
33
801
M 2022 01674 185356
33
792
M 2022 00366 185361
33
568
M 2022 01531 184970
9, 34, 35
757
M 2022 00238 185180
34
542
M 2022 00620 185290
34
595
M 2022 00619 185291
34
595
M 2022 00618 185292
34
594
M 2022 01531 184970
9, 34, 35
757
M 2018 05153 184971 15, 16, 25, 32, 410
33, 35, 41, 43
M 2018 05154 184972 15, 16, 25, 32, 411
33, 35, 41, 43
M 2022 01180 184976 16, 35, 41, 43 658
M 2022 01333 184979
35, 39,
723
40, 41, 42
M 2018 02619 184981
11, 35
408
M 2017 04601 184982
29, 35, 39 406
M 2022 01225 184984 17, 35, 37, 40 682
867

Clasă

Nr. depozit

35

Nr.
marcă
M 2019 03327 184986

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2019 01886
M 2022 00529
M 2018 07342
M 2021 07741
M 2022 00350
M 2022 01403
M 2022 00017
M 2022 00676
M 2022 01404
M 2019 03356
M 2022 00544

184987
184990
184991
184992
184993
185001
185002
185003
185004
185006
185009

35
35
35
35
35
35
35
35

M 2022 01261
M 2022 01459
M 2022 00788
M 2022 00867
M 2021 02138
M 2018 08724
M 2019 03387
M 2022 01552

185017
185018
185019
185020
185021
185023
185024
185028

35
35

M 2022 01219 185038
M 2022 01240 185041

35

M 2022 01245 185042

35
35
35
35
35
35

M 2022 01269
M 2022 01271
M 2022 01278
M 2022 01279
M 2022 01303
M 2022 01307

185046
185047
185048
185049
185050
185051

35
35
35
35
35

M 2022 01313
M 2022 01325
M 2022 01335
M 2022 01336
M 2022 01374

185052
185053
185056
185057
185061

35
35
35

M 2019 03917 185065
M 2022 00746 185068
M 2021 08219 185069

35
35
35

M 2021 04780 185070
M 2022 01183 185071
M 2019 03904 185073

Clase NISA pag.
35, 36, 37,
41, 42, 44, 45
9, 35, 42
3, 35
3, 35
30, 35, 39, 41
35, 39
35, 41, 43, 44
35, 38, 42
35
35, 36, 37
35, 37
16, 35, 36,
37, 41, 42
35, 44
4, 35
35, 36, 37
35, 36, 37
33, 35
30, 35, 43
35, 39
29, 30,
35, 39, 43
35, 36
3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
9, 16, 18, 25,
28, 35, 38, 41
35
35, 45
30, 35, 43
9, 11, 35, 38
35, 44
5, 9, 10,
35, 40, 44
35, 43
35, 36
35, 36, 37
32, 35
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 45
35
3, 14, 21, 35
2, 10, 16,
35, 40, 42
35
6, 17, 19, 35
35

437
428
588
413
467
560
732
531
599
733
437
588
705
740
606
613
455
421
438
761
681
684
702
706
707
708
709
716
718
720
722
724
724
728
440
601
497
457
661
439
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

Nr.
marcă
185074
185076
185078
185079

35
35
35
35

M 2022 02071
M 2018 07405
M 2020 07063
M 2022 01252

35

M 2022 01040 185080

35
35

M 2021 01980 185082
M 2022 01409 185085

35
35
35

M 2022 01421 185087
M 2022 01440 185092
M 2022 01462 185094

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2022 01483
M 2022 01484
M 2022 01495
M 2022 01515
M 2022 01519
M 2022 01547
M 2022 01359
M 2019 02403
M 2019 04902
M 2021 08434
M 2021 08435
M 2022 00247
M 2019 01867
M 2019 04975

35
35

M 2022 00277 185120
M 2019 04049 185121

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2017 02017
M 2022 00175
M 2022 00176
M 2021 08906
M 2022 00761
M 2022 01207
M 2022 01117
M 2022 00245
M 2019 00181
M 2021 09233

185127
185129
185130
185131
185132
185133
185136
185139
185147
185151

35
35
35
35
35
35

M 2021 07899
M 2022 01554
M 2022 01555
M 2022 01560
M 2022 01562
M 2022 01564

185154
185156
185157
185158
185159
185160

185095
185096
185100
185104
185106
185108
185110
185111
185112
185113
185114
185116
185117
185118

Clase NISA pag.
9, 35
30, 35, 43
35, 36
9, 11, 35,
37, 41, 42
6, 9, 19, 35,
37, 40, 42
35
35, 36,
38, 41, 42
35, 41
35, 44
9, 16, 28,
35, 38, 41
33, 35
33, 35
25, 35, 38
35, 41, 44, 45
3, 35
35, 41, 44, 45
35
35, 41, 44
2, 3, 17, 35
21, 35
21, 35
5, 25, 35
16, 35, 41
1, 2, 5, 29,
30, 31, 35
35
25, 29,
30, 31, 35
32, 35, 40, 43
3, 35
3, 35
20, 35
35, 42
30, 35
35, 41
35, 43
25, 35, 38, 41
9, 35, 36, 37,
41, 42, 43, 44
21, 25, 35, 41
25, 35
9, 35, 42
14, 18, 25, 35
33, 35, 41, 43
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42

810
414
449
704
634
455
735
736
739
741
741
742
744
755
756
760
727
430
444
503
505
544
427
445
546
441
405
538
538
517
605
680
653
543
421
520
492
762
762
763
763
764
868

Clasă

Nr. depozit

35

Nr.
marcă
M 2022 01565 185161

35

M 2022 01566 185162

35

M 2022 01567 185163

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2022 01578
M 2022 01583
M 2018 06410
M 2022 01129
M 2022 00696
M 2019 04526
M 2022 01072
M 2022 01075
M 2022 01068
M 2022 01076
M 2022 01457
M 2022 00569
M 2019 04094
M 2022 01324

185165
185166
185175
185182
185183
185184
185185
185186
185187
185188
185189
185192
185200
185205

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2022 01988
M 2020 02116
M 2018 07789
M 2022 00367
M 2018 08544
M 2022 01004
M 2021 07136
M 2022 01619
M 2022 01653
M 2022 01659

185206
185207
185209
185210
185212
185214
185217
185223
185228
185229

35
35
35
35
35

M 2019 04968
M 2022 00314
M 2021 09110
M 2019 02907
M 2022 01503

185234
185235
185236
185242
185243

35
35

M 2022 00341
M 2021 07945 185247

35
35
35
35
35
35

M 2021 00857
M 2022 00519
M 2022 00188
M 2022 01283
M 2019 05352
M 2022 00316

35

M 2021 08030 185265

185251
185252
185257
185258
185262
185263

Clase NISA pag.
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
16, 28, 35, 41
29, 30, 35, 43
35
30, 35, 43
35, 41
35
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 43
35, 36, 41, 42
35
9, 16, 28,
35, 41, 42
9, 35, 39, 41
30, 35
35, 37, 39, 43
11, 19, 35, 37
35, 38, 41, 42
5, 35, 39, 40
3, 35
29, 31, 35, 44
30, 35
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
30, 32, 35, 43
8, 10, 21, 35
35, 42
35, 36
9, 16, 21,
25, 35
5, 35
31, 35,
38, 39, 44
29, 30, 31, 35
9, 35
35, 42
30, 35, 43
3, 21, 35
9, 35, 36,
38, 42
19, 35

765
766
767
770
771
412
658
599
443
648
649
647
649
739
591
441
720
807
448
416
568
420
622
464
779
788
790
445
553
519
434
745
559
494
450
584
538
715
447
556
496
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA
marcă
M 2022 00478 185266 30, 32, 35, 43
M 2022 01711 185267
19, 35, 37,
39, 40, 42
M 2021 05881 185281
35, 39, 43
M 2022 00307 185282
35, 41, 44
M 2022 00192 185283
35, 38, 41
M 2022 00455 185284
35, 41
M 2022 00448 185287
5, 35
M 2022 00450 185288
5, 35
M 2021 08845 185289
6, 19, 20,
28, 35, 37
M 2019 00705 185299
35, 41
M 2021 06955 185300
9, 16, 25,
35, 38, 41
M 2021 08768 185303
32, 35, 43
M 2022 01187 185307 9, 10, 25, 28,
35, 37, 42
M 2022 01901 185311
35, 37
M 2019 01094 185315
1, 35
M 2022 00923 185319
16, 35,
38, 41, 43
M 2022 00677 185320
35
M 2022 02020 185322
9, 16, 35,
38, 41
M 2022 00333 185323
29, 35
M 2022 02540 185324 35, 36, 37, 41
M 2019 03173 185325
5, 35, 42
M 2019 03174 185326
5, 35, 42
M 2022 01780 185328
35
M 2019 01712 185335
35, 44
M 2021 08007 185337
35
M 2022 00123 185338
35, 41
M 2022 01038 185343
35, 41
M 2022 00049 185352 9, 35, 38, 41
M 2019 04334 185354
4, 35, 39
M 2021 03869 185355
5, 35
M 2022 01909 185363
9, 35, 36
M 2022 01658 185364
5, 10, 35
M 2022 01805 185365
35, 36, 41
M 2016 00072 185368 9, 16, 35, 38
M 2022 01572 185374
35, 38, 41
M 2022 02497 185385
35, 36, 41
M 2019 03327 184986
35, 36, 37,
41, 42, 44, 45
M 2022 01404 185004
35, 36, 37
M 2022 00544 185009
16, 35, 36,
37, 41, 42
M 2022 00788 185019
35, 36, 37
M 2022 00867 185020
35, 36, 37
M 2022 01219 185038
35, 36

pag.

Clasă

580
794

36
36
36

Nr.
marcă
M 2022 01325 185053
M 2022 01335 185056
M 2022 01374 185061

36
36
36

M 2019 03171 185077
M 2020 07063 185078
M 2022 01409 185085

36
36

M 2022 01501 185101
M 2021 09233 185151

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

M 2019 04456
M 2021 02613
M 2022 01072
M 2022 01075
M 2022 01068
M 2022 01076
M 2022 01457
M 2022 00569
M 2019 02907
M 2022 00316

185153
185176
185185
185186
185187
185188
185189
185192
185242
185263

36
36
36
36

M 2022 01288
M 2018 07391
M 2021 07261
M 2022 00037

185270
185285
185302
185304

36
36
36
36
36
37
37
37

M 2022 02540
M 2019 05136
M 2022 01909
M 2022 01805
M 2022 02497
M 2018 06042
M 2022 01225
M 2019 03327

185324
185351
185363
185365
185385
184980
184984
184986

37
37
37

M 2022 01404 185004
M 2019 03356 185006
M 2022 00544 185009

37
37
37
37

M 2022 00788
M 2022 00867
M 2022 01335
M 2022 01374

37

M 2022 01252 185079

458
551
539
579
575
577
511
423
460
509
671
803
425
617
599
807
558
816
435
435
795
427
495
536
634
532
442
457
805
790
798
404
769
814
437
733
588
606
613
681
869

Nr. depozit

185019
185020
185056
185061

Clase NISA pag.
35, 36
35, 36, 37
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 45
36, 41, 43
35, 36
35, 36,
38, 41, 42
36, 37
9, 35, 36, 37,
41, 42, 43, 44
36, 37, 38
36
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 43
35, 36, 41, 42
35, 36
9, 35, 36,
38, 42
36
36, 37
36
36, 39,
41, 43, 45
35, 36, 37, 41
36
9, 35, 36
35, 36, 41
35, 36, 41
37, 39, 42
17, 35, 37, 40
35, 36, 37,
41, 42, 44, 45
35, 36, 37
35, 37
16, 35, 36,
37, 41, 42
35, 36, 37
35, 36, 37
35, 36, 37
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 45
9, 11, 35,
37, 41, 42

722
724
728
434
449
735
745
520
443
456
648
649
647
649
739
591
434
556
716
414
466
531
816
446
805
798
814
411
682
437
733
437
588
606
613
724
728
704
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

37

Nr.
marcă
M 2022 01040 185080

37

M 2022 01434 185090

37
37
37
37
37
37

M 2022 01501
M 2022 01530
M 2019 00955
M 2019 05497
M 2022 00957
M 2021 09233

37
37
37

M 2018 04461 185152
M 2019 04456 185153
M 2022 01564 185160

37

M 2022 01565 185161

37

M 2022 01566 185162

37

M 2022 01567 185163

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

M 2022 01072
M 2022 01075
M 2022 01068
M 2022 01076
M 2022 01457
M 2022 00994
M 2018 07789
M 2022 00367
M 2022 01067
M 2022 01711

37
37

M 2018 07391 185285
M 2021 08845 185289

37
37

M 2022 02345 185294
M 2022 01187 185307

37
37
37
38
38
38

M 2022 01901
M 2022 02540
M 2020 04975
M 2022 00017
M 2019 03388
M 2022 01240

38

M 2022 01245 185042

38

M 2022 01279 185049

185101
185107
185109
185135
185143
185151

185185
185186
185187
185188
185189
185201
185209
185210
185213
185267

185311
185324
185367
185002
185025
185041

Clase NISA pag.
6, 9, 19, 35,
37, 40, 42
1, 2, 6, 17,
19, 37, 39
36, 37
37
37
37
9, 37
9, 35, 36, 37,
41, 42, 43, 44
9, 37, 42
36, 37, 38
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 43
20, 37
35, 37, 39, 43
11, 19, 35, 37
12, 37, 40, 42
19, 35, 37,
39, 40, 42
36, 37
6, 19, 20,
28, 35, 37
37
9, 10, 25, 28,
35, 37, 42
35, 37
35, 36, 37, 41
6, 20, 37
35, 38, 42
9, 38, 42
3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
9, 16, 18, 25,
28, 35, 38, 41
9, 11, 35, 38

38

Nr.
marcă
M 2022 01374 185061

38

M 2022 01409 185085

38
38
38

M 2022 01414 185086
M 2022 01423 185089
M 2022 01462 185094

765

38
38
38
38
38
38
38

M 2022 01495
M 2014 01775
M 2019 00181
M 2019 04456
M 2018 02765
M 2018 08544
M 2021 07945

766

38

M 2022 00316 185263

767

38
38

M 2022 00192 185283
M 2021 06955 185300

38

M 2022 00923 185319

38

M 2022 02020 185322

38
38
38
39

M 2022 00049
M 2016 00072
M 2022 01572
M 2022 01333

185352
185368
185374
184979

39
39
39
39
39
39

M 2018 06042
M 2017 04601
M 2021 07741
M 2022 00350
M 2019 03387
M 2022 01552

184980
184982
184992
184993
185024
185028

39
39

M 2022 01522 185034
M 2022 01374 185061

39

M 2022 01434 185090

39
39
39
39

M 2019 01594
M 2019 00265
M 2022 01387
M 2022 01564

634
737
745
757
424
447
620
520
409
443
764

648
649
647
649
739
621
416
568
646
794
414
511
813
671
803
816
449
531
438
684
702
709
870

Clasă

Nr. depozit

185100
185134
185147
185153
185198
185212
185247

185123
185124
185144
185160

Clase NISA pag.
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 45
35, 36,
38, 41, 42
38, 41
38, 41, 42
9, 16, 28,
35, 38, 41
25, 35, 38
38, 41
25, 35, 38, 41
36, 37, 38
16, 38, 42
35, 38, 41, 42
31, 35,
38, 39, 44
9, 35, 36,
38, 42
35, 38, 41
9, 16, 25,
35, 38, 41
16, 35,
38, 41, 43
9, 16, 35,
38, 41
9, 35, 38, 41
9, 16, 35, 38
35, 38, 41
35, 39,
40, 41, 42
37, 39, 42
29, 35, 39
30, 35, 39, 41
35, 39
35, 39
29, 30,
35, 39, 43
39, 45
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 45
1, 2, 6, 17,
19, 37, 39
16, 30, 39, 43
16, 30, 39, 43
39
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42

728
735
736
737
741
744
403
421
443
409
420
494
556
539
460
617
807
532
404
769
723
411
406
467
560
438
761
756
728
737
426
422
730
764

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

39

Nr.
marcă
M 2022 01565 185161

39

M 2022 01566 185162

39

M 2022 01567 185163

39
39
39
39
39

M 2022 01988
M 2018 07789
M 2022 01004
M 2022 00652
M 2021 07945

39

M 2022 01711 185267

39
39
39

M 2021 05881 185281
M 2021 07148 185301
M 2022 00037 185304

39
39
39
39
39
40

M 2022 00075
M 2019 03230
M 2019 04334
M 2022 01071
M 2022 01074
M 2022 01333

40
40
40

M 2021 07207 184983
M 2022 01225 184984
M 2022 01307 185051

40

M 2021 08219 185069

40

M 2022 01040 185080

40
40

M 2017 02017 185127
M 2022 01564 185160

40

M 2022 01565 185161

40

M 2022 01566 185162

40

M 2022 01567 185163

40
40
40

M 2022 01067 185213
M 2022 01004 185214
M 2022 01711 185267

40
40
40

M 2018 02707 185306
M 2022 01020 185339
M 2019 00387 185371

185206
185209
185214
185244
185247

185305
185321
185354
185375
185376
184979

Clase NISA pag.
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
9, 35, 39, 41
35, 37, 39, 43
5, 35, 39, 40
39
31, 35,
38, 39, 44
19, 35, 37,
39, 40, 42
35, 39, 43
39, 41, 43
36, 39,
41, 43, 45
39, 41, 44, 45
39, 41
4, 35, 39
39
39
35, 39,
40, 41, 42
40, 41, 42
17, 35, 37, 40
5, 9, 10,
35, 40, 44
2, 10, 16,
35, 40, 42
6, 9, 19, 35,
37, 40, 42
32, 35, 40, 43
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
12, 37, 40, 42
5, 35, 39, 40
19, 35, 37,
39, 40, 42
3, 40
40
16, 20,
26, 28, 40

Clasă

765

41

766

41

767

41
41

807
416
622
596
494

41
41
41
41
41
41
41
41
41

794
458
464
531
534
436
442
647
648
723

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

466
682
718
497

41

634

41

405
764

41
41
41

765
766

41

767

41
41
41
41

646
622
794
408
633
423

41
41
41
41
871

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2018 05153 184971 15, 16, 25, 32, 410
33, 35, 41, 43
M 2018 05154 184972 15, 16, 25, 32, 411
33, 35, 41, 43
M 2022 01180 184976 16, 35, 41, 43 658
M 2022 01333 184979
35, 39,
723
40, 41, 42
M 2021 07207 184983
40, 41, 42 466
M 2019 03327 184986
35, 36, 37, 437
41, 42, 44, 45
M 2019 03319 184988
41
437
M 2021 07741 184992 30, 35, 39, 41 467
M 2022 00526 184994
41
588
M 2022 00623 184996
41
596
M 2022 01693 184997
41, 44
793
M 2022 01403 185001 35, 41, 43, 44 732
M 2022 00544 185009
16, 35, 36, 588
37, 41, 42
M 2021 07274 185011
41, 43
467
M 2022 00056 185014
41
533
M 2022 00057 185015
41
533
M 2022 00066 185016
19, 41, 43 533
M 2019 00973 185022
41
424
M 2021 08578 185029
41
508
M 2022 01080 185030
41, 43, 44 651
M 2022 00796 185032
41, 42
607
M 2022 00868 185036
41
615
M 2022 01240 185041 3, 5, 10, 29, 684
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
M 2022 01245 185042 9, 16, 18, 25, 702
28, 35, 38, 41
M 2022 01374 185061
35, 36, 37, 728
38, 39, 41,
42, 43, 45
M 2022 00744 185075
41
600
M 2019 03171 185077
36, 41, 43 434
M 2022 01252 185079
9, 11, 35,
704
37, 41, 42
M 2022 01409 185085
35, 36,
735
38, 41, 42
M 2022 01414 185086
38, 41
736
M 2022 01421 185087
35, 41
736
M 2022 01423 185089
38, 41, 42 737
M 2022 01462 185094
9, 16, 28,
741
35, 38, 41
M 2022 01507 185102
41
753
M 2022 01509 185103
41
754
M 2022 01515 185104 35, 41, 44, 45 755
M 2022 01517 185105
41
756
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2022 01547
M 2019 02403
M 2019 01867
M 2019 02965
M 2022 00584
M 2022 01383
M 2014 01775
M 2022 01117
M 2019 02800
M 2022 00664
M 2019 00181
M 2017 05197
M 2019 04423
M 2021 09233

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 07899
M 2021 08878
M 2022 01562
M 2022 01578
M 2018 06590
M 2022 00822
M 2022 00696
M 2021 07031
M 2022 00569
M 2017 01484
M 2022 01324

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2022 01988
M 2018 07945
M 2018 08448
M 2018 08544
M 2017 00526
M 2022 01618
M 2019 01591
M 2022 00793
M 2021 08696
M 2022 00336
M 2019 03936
M 2021 08858
M 2022 00270
M 2022 00307
M 2022 00192
M 2022 00455
M 2022 00068
M 2019 00705
M 2021 06955

41
41

M 2021 07148
M 2022 00037

Nr.
Clase NISA pag.
Clasă
marcă
185108 35, 41, 44, 45 760
41
185111
35, 41, 44 430
41
185117
16, 35, 41 427
41
185122
41
434
41
185126
41
591
41
185128
41, 43
729
41
185134
38, 41
403
41
185136
35, 41
653
185138
41
433
41
185142 3, 25, 28, 41 597
41
185147 25, 35, 38, 41 421
41
185149
41
407
41
185150
41
443
41
185151 9, 35, 36, 37, 520
41
41, 42, 43, 44
41
185154 21, 25, 35, 41 492
41
185155
41
516
41
185159 33, 35, 41, 43 763
41
185165 16, 28, 35, 41 770
41
185174
41
412
41
185181
9, 41
608
41
185183
35, 41
599
41
185191
41
464
41
185192 35, 36, 41, 42 591
42
185196
41, 42
405
42
185205
9, 16, 28,
720
35, 41, 42
42
185206 9, 35, 39, 41 807
42
185208
41
418
42
185211
41
420
185212 35, 38, 41, 42 420
42
185216
16, 41
404
42
185222
41
778
42
185232 41, 42, 44, 45 426
42
185233
41, 44
607
185237
41
509
42
185238
41
559
42
185256
41
440
42
185272
41
515
42
185279
41, 44
545
185282
35, 41, 44 551
185283
35, 38, 41 539
42
185284
35, 41
579
42
185293
19, 41, 43 534
185299
35, 41
423
42
185300
9, 16, 25,
460
42
35, 38, 41
185301
39, 41, 43 464
42
185304
36, 39,
531
41, 43, 45
872

Nr. depozit
M 2022 00075
M 2022 00291
M 2022 01611
M 2022 01610
M 2022 00923
M 2019 03230
M 2022 02020
M 2022 02540
M 2022 00123
M 2021 02111
M 2022 01038
M 2019 02420
M 2019 01396
M 2022 00049
M 2022 01646
M 2022 02479
M 2022 01805
M 2022 00446
M 2022 01572
M 2022 01104
M 2022 00504
M 2022 02497
M 2021 07926
M 2022 01333
M 2018 06042
M 2021 07207
M 2019 03327
M 2019 01886
M 2019 02748
M 2022 00017
M 2022 00544
M 2021 07195
M 2019 03388
M 2022 00796
M 2022 01374
M 2022 00799
M 2021 08219
M 2021 08736
M 2022 01252
M 2022 01040

Nr.
Clase NISA
marcă
185305 39, 41, 44, 45
185314
41
185317
41, 42
185318
41, 42
185319
16, 35,
38, 41, 43
185321
39, 41
185322
9, 16, 35,
38, 41
185324 35, 36, 37, 41
185338
35, 41
185340
41
185343
35, 41
185345
41
185346
41
185352 9, 35, 38, 41
185353
41
185358
41
185365
35, 36, 41
185370
41
185374
35, 38, 41
185378
41, 44
185380
41
185385
35, 36, 41
184978
42
184979
35, 39,
40, 41, 42
184980
37, 39, 42
184983
40, 41, 42
184986
35, 36, 37,
41, 42, 44, 45
184987
9, 35, 42
184998
42
185002
35, 38, 42
185009
16, 35, 36,
37, 41, 42
185013
42
185025
9, 38, 42
185032
41, 42
185061
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 45
185066
42
185069
2, 10, 16,
35, 40, 42
185072
42
185079
9, 11, 35,
37, 41, 42
185080 6, 9, 19, 35,
37, 40, 42

pag.
534
550
774
774
617
436
807
816
536
455
634
430
425
532
788
814
798
574
769
652
583
814
494
723
411
466
437
428
432
531
588
466
438
607
728
608
497
509
704
634
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

42

Nr.
marcă
M 2022 01409 185085

42
42
42

M 2022 01423 185089
M 2022 00761 185132
M 2021 09233 185151

42
42
42

M 2018 04461 185152
M 2022 01555 185157
M 2022 01564 185160

42

M 2022 01565 185161

42

M 2022 01566 185162

42

M 2022 01567 185163

42
42
42
42
42
42
42
42
42

M 2022 01072
M 2022 01075
M 2022 01068
M 2022 01076
M 2022 00569
M 2017 01484
M 2017 03653
M 2018 02765
M 2022 01324

185185
185186
185187
185188
185192
185196
185197
185198
185205

42
42
42
42
42
42
42
42
42

M 2018 08544
M 2022 01067
M 2019 01591
M 2021 09110
M 2022 00146
M 2022 00188
M 2022 00602
M 2022 00851
M 2022 00316

185212
185213
185232
185236
185250
185257
185260
185261
185263

42

M 2022 01711 185267

42

M 2022 01187 185307

42
42
42
42
42
43

M 2022 01611
M 2022 01610
M 2019 03173
M 2019 03174
M 2022 01986
M 2018 05153

43

M 2018 05154 184972

43

M 2022 00562 184973

185317
185318
185325
185326
185382
184971

Clase NISA pag.
35, 36,
38, 41, 42
38, 41, 42
35, 42
9, 35, 36, 37,
41, 42, 43, 44
9, 37, 42
9, 35, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
1, 4, 9, 35,
37, 39, 40, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 37, 42
35, 36, 41, 42
41, 42
42
16, 38, 42
9, 16, 28,
35, 41, 42
35, 38, 41, 42
12, 37, 40, 42
41, 42, 44, 45
35, 42
9, 42
35, 42
9, 42
9, 42
9, 35, 36,
38, 42
19, 35, 37,
39, 40, 42
9, 10, 25, 28,
35, 37, 42
41, 42
41, 42
5, 35, 42
5, 35, 42
9, 42
15, 16, 25, 32,
33, 35, 41, 43
15, 16, 25, 32,
33, 35, 41, 43
43

735
737
605
520
409
762
764
765
766
767
648
649
647
649
591
405
406
409
720
420
646
426
519
537
538
592
610
556
794
671
774
774
435
435
806
410
411
590
873

Clasă

Nr. depozit

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2022 00563
M 2022 00564
M 2022 01180
M 2022 01712
M 2022 01403
M 2018 04496
M 2021 08394
M 2019 00789
M 2021 07274
M 2019 01425
M 2022 00066
M 2018 08724
M 2022 01552

43
43
43
43
43

M 2022 01080
M 2018 08474
M 2022 01278
M 2022 01313
M 2022 01374

43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2018 07405
M 2019 03171
M 2022 01385
M 2019 01594
M 2019 00265
M 2017 02017
M 2022 01383
M 2022 00245
M 2021 09233

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2022 01562
M 2022 01583
M 2022 01129
M 2022 01457
M 2019 05273
M 2018 07789
M 2019 04968
M 2022 01126
M 2022 02164
M 2022 00320
M 2022 00317
M 2022 01283
M 2022 00478
M 2021 05881
M 2022 00068
M 2021 07148
M 2021 08768
M 2022 00037

Nr.
Clase NISA
marcă
184974
43
184975
43
184976 16, 35, 41, 43
184977
43
185001 35, 41, 43, 44
185005
43
185007
29, 30, 43
185010
43
185011
41, 43
185012
30, 43
185016
19, 41, 43
185023
30, 35, 43
185028
29, 30,
35, 39, 43
185030
41, 43, 44
185037
43
185048
30, 35, 43
185052
35, 43
185061
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 45
185076
30, 35, 43
185077
36, 41, 43
185083
29, 31, 43
185123 16, 30, 39, 43
185124 16, 30, 39, 43
185127 32, 35, 40, 43
185128
41, 43
185139
35, 43
185151 9, 35, 36, 37,
41, 42, 43, 44
185159 33, 35, 41, 43
185166 29, 30, 35, 43
185182
30, 35, 43
185189 35, 36, 37, 43
185202
43
185209 35, 37, 39, 43
185234 30, 32, 35, 43
185240
30, 43
185249
30, 43
185254
43
185255
43
185258
30, 35, 43
185266 30, 32, 35, 43
185281
35, 39, 43
185293
19, 41, 43
185301
39, 41, 43
185303
32, 35, 43
185304
36, 39,
41, 43, 45

pag.
590
590
658
795
732
410
498
424
467
426
533
421
761
651
420
708
720
728
414
434
730
426
422
405
729
543
520
763
771
658
739
446
416
445
654
812
558
557
715
580
458
534
464
509
531
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Mărci publicate în BOPI nr. 10/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

43
43

Nr.
marcă
M 2022 01621 185308
M 2022 00923 185319

43
43
43
43
43
43
44

M 2022 01588
M 2019 02732
M 2018 01736
M 2019 02008
M 2019 02067
M 2019 02424
M 2019 03327

185344
185347
185349
185357
185362
185373
184986

44
44
44
44
44
44
44
44

M 2022 01693
M 2022 01403
M 2022 01261
M 2019 02828
M 2022 01080
M 2022 01224
M 2022 01239
M 2022 01240

184997
185001
185017
185026
185030
185039
185040
185041

44
44

M 2022 01303 185050
M 2022 01307 185051

44
44
44
44
44
44

M 2022 01439
M 2022 01440
M 2022 01515
M 2022 01547
M 2019 02403
M 2021 09233

185091
185092
185104
185108
185111
185151

44
44
44
44

M 2018 07619
M 2018 07682
M 2022 01619
M 2022 01659

185171
185177
185223
185229

44
44
44
44

M 2019 01591
M 2022 00793
M 2022 00310
M 2021 07945

185232
185233
185239
185247

44
44
44
44
44
44
44
44

M 2022 00270
M 2022 00307
M 2022 00075
M 2022 01671
M 2013 06091
M 2019 01712
M 2022 01104
M 2021 08882

185279
185282
185305
185310
185316
185335
185378
185386

Clase NISA pag.
43
16, 35,
38, 41, 43
43
30, 43
43
43
43
43
35, 36, 37,
41, 42, 44, 45
41, 44
35, 41, 43, 44
35, 44
44
41, 43, 44
9, 44
44
3, 5, 10, 29,
30, 31, 32,
35, 38, 41, 44
35, 44
5, 9, 10,
35, 40, 44
44
35, 44
35, 41, 44, 45
35, 41, 44, 45
35, 41, 44
9, 35, 36, 37,
41, 42, 43, 44
44
44
29, 31, 35, 44
3, 9, 14,
18, 21, 24,
25, 35, 44
41, 42, 44, 45
41, 44
44
31, 35,
38, 39, 44
41, 44
35, 41, 44
39, 41, 44, 45
44
44
35, 44
41, 44
44

45

Nr.
marcă
M 2019 03327 184986

45
45
45
45

M 2022 01522
M 2022 01271
M 2022 01840
M 2022 01374

185034
185047
185059
185061

793
732
705
433
651
682
683
684

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

M 2022 01377
M 2022 01082
M 2022 01515
M 2022 01547
M 2022 01849
M 2022 01907
M 2022 00217
M 2022 00219
M 2021 07811
M 2019 01591
M 2022 00037

185062
185081
185104
185108
185167
185168
185190
185194
185204
185232
185304

716
718

45
45
45

M 2022 00075 185305
M 2022 01630 185309
M 2022 00415 185359

779
617
772
432
407
428
429
430
437

739
739
755
760
430
520
415
415
779
790
426
607
552
494
545
551
534
792
403
427
652
516
874

Clasă

Nr. depozit

Clase NISA pag.
35, 36, 37,
41, 42, 44, 45
39, 45
35, 45
45
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 45
45
45
35, 41, 44, 45
35, 41, 44, 45
45
45
45
45
45
41, 42, 44, 45
36, 39,
41, 43, 45
39, 41, 44, 45
45
45

437
756
707
802
728
729
651
755
760
802
805
540
541
469
426
531
534
780
574

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 REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

155708 M 2018
00997/
16/02/2018
M 2022
01890/
16/03/2022

Vechea reprezentare

777 RED SEVENS

Noua reprezentare

777 RED SEVENS

AGRO TRADING INTEL SOLUTIONS AGRO TRADING INTEL SOLUTIONS

877
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Modificări nume titular
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

010165
010122

WATERFORD

WWRD United Kingdom,
Ltd., WEDGWOOD
DRIVE BARLASTON
STOKE-ON-TRENT,
STAFFORDSHIRE ST12
9ER, GB.UK, MAREA
BRITANIE

Fiskars UK Limited,
WEDGWOOD
DRIVE BARLASTON
STOKE-ON-TRENT,
STAFFORDSHIRE ST12
9ER, GB.UK, MAREA
BRITANIE

04/1998

M 2001
00516
046353

GALERIE ROUMAINE

THE ICONIC ESTATE
SA, STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI,100137,
ROMANIA

11/2001

M 2003
01678
056759

BYZANTIUM

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
100137 PLOIEŞTI,
ROMANIA

02/2004

M 2003
01679
056793

DRACONES

THE ICONIC ESTATE
SA, STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI,100137,
ROMANIA

02/2004

M 2004
06092
062480

DEBENHAMS

DEBENHAMS RETAIL
PLC, 10 BROCK
STREET, REGENT'S
PLACE, LONDON, NW1
3FG, MAREA BRITANIE

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED, 10 BROCK
STREET, REGENT'S
PLACE, LONDON, NW1
3FG, MAREA BRITANIE

01/2005

M 2004
06092
062480

DEBENHAMS

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED, BEDFORD
HOUSE PARK STRRET,
TAUNTON, SOMERSET,
ENGLAND TA14DB,
GB.UK, MAREA
BRITANIE

DEPARTMENT STORES 01/2005
REALISATIONS
LIMITED, BEDFORD
HOUSE PARK STRRET,
TAUNTON, SOMERSET,
ENGLAND TA14DB,
GB.UK, MAREA
BRITANIE

M 2004
09741
065386

BEBICINA

SC HIPOCRATE 2000
SRL, STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L., STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
012423, BUCUREȘTI,
ROMANIA

879

06/2005
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2005
05386
070530

LA CRAMA

THE ICONIC ESTATE
SA, STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI,100137,
ROMANIA

M 2006
07280
079658

HIPOCRATE
COSMETICS

SC HIPOCRATE 2000
SRL, STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PERRIGO ROMÂNIA
05/2007
S.R.L.,
STR. PRAHOVA NR. 6A,
SECTOR 1, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2008
01181
093013

HYPERION

THE ICONIC ESTATE
SA, STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI,100137,
ROMANIA

M 2008
01329
096906

HIPOCRATE 2000

SC HIPOCRATE 2000
SRL, STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PERRIGO ROMÂNIA
12/2008
S.R.L.,
STR. PRAHOVA NR. 6A,
SECTOR 1, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2008
07941
102419

PARIS ST

THE ICONIC ESTATE
SA, STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI,100137,
ROMANIA

M 2008
08169
097768

HIPOCRATE
ROMBALSAM

SC HIPOCRATE 2000
SRL, STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2009
PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L.,
STR. PRAHOVA NR. 6A,
SECTOR 1,012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2009
09206
107715

LA UMBRA

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
100137, PLOIEŞTI,
ROMANIA

M 2010
08000
118358

BEBICINA

SC HIPOCRATE 2000
SRL, STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012
PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L.,
STR. PRAHOVA NR. 6A,
SECTOR 1, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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03/2006

07/2008

07/2009

08/2010
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2012
02849
121458

MOVE ON
live your dream!

SC SMART FITNESS
SRL, STR. ION
BREZOIANU NR. 27,
PARTER, CAM. 5, 8, 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MOVE ON SRL,
STR. ION BREZOIANU
NR. 27, PARTER, CAM.
5, 8, 9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02850
121462

MOVE ON
live your dream!

SC SMART FITNESS
SRL, STR. ION
BREZOIANU NR. 27,
PARTER, CAM. 5, 8, 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MOVE ON SRL,
STR. ION BREZOIANU
NR. 27, PARTER, CAM.
5, 8, 9, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02851
121459

MOVE ON
live your dream!

SC SMART FITNESS
SRL, STR. ION
BREZOIANU NR. 27,
PARTER, CAM. 5, 8, 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MOVE ON SRL,
STR. ION BREZOIANU
NR. 27, PARTER, CAM.
5, 8, 9, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02852
121460

MOVE ON
live your dream!

SC SMART FITNESS
SRL, STR. ION
BREZOIANU NR. 27,
PARTER, CAM. 5, 8, 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MOVE ON SRL,
STR. ION BREZOIANU
NR. 27, PARTER, CAM.
5, 8, 9,SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02853
121461

MOVE ON
live your dream!

SC SMART FITNESS
SRL, STR. ION
BREZOIANU NR. 27,
PARTER, CAM. 5, 8, 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MOVE ON SRL,
STR. ION BREZOIANU
NR. 27, PARTER, CAM.
5, 8, 9, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
06472
124433

plastsistem
Îmbină soluţii şi idei

SC PLASTSISTEM
SA, DN15A BISTRIŢAREGHIN, KM 45 + 500,
JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, COMUNA
SIEU-MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

S "TERASTEEL" S.A.,
SAT SÃRÃÞEL, CALEA
TERAPLAST, NR.
1A, JUD. BISTRIȚA NÃSÃUD, COMUNA
SIEU - MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

06/2013

M 2012
06473
124435

ISOAC 5

SC PLASTSISTEM
SA, DN15A BISTRIŢAREGHIN, KM 45 + 500,
JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, COMUNA
SIEU-MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

S "TERASTEEL" S.A.,
SAT SÃRAŢEL, CALEA
TERAPLAST, NR.
1A, JUD. BISTRIȚA NÃSÃUD, COMUNA
SIEU - MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

06/2013

881
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2012
06474
126780

ISOPER a

SC PLASTSISTEM
SA, DN15A BISTRIŢAREGHIN, KM 45 + 500,
JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, COMUNA
SIEU-MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

S "TERASTEEL" S.A.,
SAT SĂRĂŢEL, CALEA
TERAPLAST, NR.
1A, JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD, COMUNA
SIEU - MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

11/2013

M 2012
06477
126782

ISOAC 3

SC PLASTSISTEM
SA, DN15A BISTRIŢAREGHIN, KM 45 + 500,
JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, COMUNA
SIEU-MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

S "TERASTEEL" S.A.,
SAT SÃRAŢEL, CALEA
TERAPLAST, NR.
1A, JUD. BISTRIȚA NÃSÃUD, COMUNA
SIEU - MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

11/2013

M 2012
06478
126774

ISOFRIG

SC PLASTSISTEM
SA, DN15A BISTRIŢAREGHIN, KM 45 + 500,
JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, COMUNA
SIEU-MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

S "TERASTEEL" S.A.,
SAT SÃRAŢEL, CALEA
TERAPLAST, NR.
1A, JUD. BISTRIȚA NÃSÃUD, COMUNA
SIEU - MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

11/2013

M 2012
06479
126773

ISOPER n

SC PLASTSISTEM
SA, DN15A BISTRIŢAREGHIN, KM 45 + 500,
JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, COMUNA
SIEU-MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

S "TERASTEEL" S.A.,
SAT SÃRAŢEL, CALEA
TERAPLAST, NR.
1A, JUD. BISTRIŢA NÃSÃUD, COMUNA
SIEU - MAGHERUS,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

11/2013

M 2013
03475
127128

FLOAREA SOARELUI

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
100137, PLOIEŞTI,
ROMANIA

12/2013

M 2013
03476
127129

FLOARE DE LUNA

THE ICONIC ESTATE
SA, STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI,100137,
ROMANIA

12/2013
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M 2013
06340
129154

COLINA Piatra Alba

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
100137, PLOIEŞTI,
ROMANIA

M 2016
07188
152435

OPTICRISTAL

PACURARA CATALINA,
ALE. DEALUL SPIRII
NR. 27, BL. 7, AP. 13,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Cătălina Păcurar-Sandu, 01/2018
ALE. DEALUL SPIRII
NR. 27, BL. 7, AP. 13,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2018
06677
159761

RHEINEXTRA

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
100137, PLOIEŞTI,
ROMANIA

03/2019

M 2019
04042
164166

Annabella
Cu tine, zi de zi!

SC ANNABELLA SRL,
STRADA PRINCIPALĂ
I, NR.23, JUDEȚUL
VRANCEA, COMUNA
SURAIA, SAT SURAIA,
VRANCEA, ROMANIA

ANNABELLA S.R.L.,
STRADA PRINCIPALĂ
I, NR.23, JUDEȚUL
VRANCEA, COMUNA
SURAIA, SAT SURAIA,
ROMANIA

11/2019

M 2019
04043
164167

Annabella

SC ANNABELLA SRL,
STR.PRINCIPALĂ
I, NR.23, COMUNA
SURAIA, SAT SURAIA,
VRANCEA, ROMANIA

ANNABELLA S.R.L.,
STR.PRINCIPALĂ
I, NR.23, COMUNA
SURAIA, SAT SURAIA,
VRANCEA, ROMANIA

11/2019

M 2019
06051
165364

RHEINEXTRA ROYAL

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
100137, PLOIEŞTI,
ROMANIA

02/2020

M 2019
07897
167321

BOTTEGA HOME

WTELESTARINTERNATIONAL
GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 319 E, CLADIRE
B, OB. 6A, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EXTRA MEDIA TRADE
S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 319 E, CLADIRE
B, OB. 6A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2020
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M 2020
01281
168701

PIVNIȚELE RHEIN & CIE THE ICONIC ESTATE
1892
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
100137, PLOIEŞTI,
ROMANIA

M 2020
08932
175255

RHEINEXTRA
MAGNIFIQUE

09/2021
DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
ROMANIA

M 2021
04071
178984

M MILLENNIUM SENSO THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

DOMENIILE
01/2022
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIESTI,
ROMANIA

M 2021
06159
180524

RHEINEXTRA ESTD
1892

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
02/2022
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
ROMANIA

M 2021
06160
180525

RHEINEXTRA IMPÉRIAL THE ICONIC ESTATE
BRUT ESTD 1892
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
PRAHOVA, ROMANIA

02/2022
DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
ROMANIA

M 2021
06161
180526

RHEINEXTRA ROSÉ
BRUT ESTD 1892

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
PRAHOVA, ROMANIA

02/2022
DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
ROMANIA

M 2021
06163
180582

RHEINEXTRA
MAGNIFIQUE BRUT
ESTD 1892

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, PLOIEŞTI, 100126,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
03/2022
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, PLOIEŞTI,
100126, PRAHOVA,
ROMANIA

THE ICONIC ESTATE
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
PRAHOVA, ROMANIA
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M 2021
06164
180527

RHEINEXTRA VINTAGE THE ICONIC ESTATE
ESTD 1892
S.A., STR. GĂGENI NR.
92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
02/2022
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126,
ROMANIA

M 2021
06658
181863

Lensa

TENSA ART DESIGN
SRL, STR. PACII NR.
22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

TENSA ART DESIGN
S.A., STR. PACII NR.
22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ROMANIA

05/2022

TENSA ART DESIGN
SRL, STR. PACII NR.
22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

TENSA ART DESIGN
S.A., STR. PACII NR.
22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ROMANIA

04/2022

TENSA ART DESIGN
SRL, STR. PACII NR.
22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

TENSA ART DESIGN
S.A., STR. PACII NR.
22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ROMANIA

04/2022

M 2021
06659
181458

M 2021
06660
181459

Lensa

885

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Modificări adresă titular
Nr.
depozit/
marcă
004686
002889

Denumire marcă

VI-DAYLIN

007600
012638

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

BGP Products S.A.R.L.,
26, BOULEVARD ROYAL
2449 LUXEMBOURG
2449, LUXEMBURG

BGP Products S.A.R.L., 02/1996
2 PLACE DE PARIS
LUXEMBOURG
CITY, L-2314 2449
LUXEMBOURG,
LUXEMBURG

IWS NOMINEE
COMPANY LIMITED, 100
NEW BRIDGE STREET,
LONDON, EC4V 6JA,
MAREA BRITANIE

IWS NOMINEE
06/1996
COMPANY LIMITED,
NEW WING, SOMERSET
HOUSE, THE STRAND,
LONDON, WC2R
1LA, GB.UK, MAREA
BRITANIE

027570
021352

HYDRADERM

GUINOT, 1 RUE DE LA
PAIX, PARIS, 75002,
FRANȚA

GUINOT, 120, AVENUE
CHARLES DE GAULLE,
NEUILLY-SUR-SEINE,
92200, FRANȚA

047227
034277

MEGAS ALEXANDROS

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
11/1999
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2001
02554
046669

QUATTRO

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
01/2002
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2001
03382
046988

ALEXANDROS

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
01/2002
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

887

03/1996

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2001
05116
051395

ALEXANDROS

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
12/2002
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2002
01817
050876

KRESCOVA

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
10/2002
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2002
04270
052602

YACHT PRO
PROFESIONAL LAC
PENTRU EXTERIOR
SI AMBARCATIUNI

SC KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMT, COMUNA
DUMBRAVA ROSIE,
NEAMȚ, ROMANIA

SC KOBER SRL,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

03/2003

M 2002
04273
053111

INTERMAT VOPSEA
PEBAZA DE APA
REZISTENTA
LA STERGERE

SC KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMT, COMUNA
DUMBRAVA ROSIE,
NEAMȚ, ROMANIA

SC KOBER SRL,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

05/2003

M 2002
04346
052856

GTR TG JIU

SC GORJ TURISM SA,
B-DUL REPUBLICII,
BL. 24, SC. 1, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ, TÂRGU
JIU, GORJ, ROMANIA

SC GORJ TURISM SA,
03/2003
B-DUL REPUBLICII, NR.
30, BL.30, SC. 1, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ,
TÂRGU JIU, ROMANIA

M 2002
04612
058627

CRUCEA
ALB GALBENĂ
ROMÂNIA

FUNDATIA CRUCEA
ALB GALBENA DIN
ROMANIA, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 169, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FUNDATIA CRUCEA
ALB GALBENA
DIN ROMANIA,
BD. REGINA MARIA,
NR. 21, SECTORUL 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2004

M 2002
04813
053147

SINMAT VOPSEA
PE BAZĂ DE APĂ
REZISTENTĂ
LA ŞTERGERE

SC KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMT, COMUNA
DUMBRAVA ROSIE,
NEAMȚ, ROMANIA

SC KOBER SRL,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

05/2003
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M 2002
04891
068272

GAZETA
DE NORD VEST

SC NORD VEST TV
ADVERTISING SRL,
STR. ZUTPFEN NR.
53/A, JUDEŢUL SATU
MARE, SATU MARE,
ROMANIA

SC NORD VEST TV
11/2005
ADVERTISING SRL,
STR. PETOFI SANDOR,
NR. 4/A, JUDEŢUL SATU
MARE, SATU MARE,
440032, ROMANIA

M 2002
05056
052982

REALTOR

NATIONAL
ASSOCIATION OF
REALTORS, 430 NORTH
MICHIGAN AVENUE,
CHICAGO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

NATIONAL
04/2003
ASSOCIATION OF
REALTORS, 430 NORTH
MICHIGAN AVENUE,
CHICAGO, ILLINOIS,
60611-4087, STATELE
UNITE ALEAMERICII

M 2002
06858
054297

AYURVEDA
ŞTIINŢA VIEŢII

SC STAR
INTERNATIONAL
MED IMPEX SRL,
STR. DIMITRIE
BOLINTINEANU NR. 5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC STAR
INTERNATIONAL
MED IMPEX SRL,
STRADA DRUMUL
COOPERATIVEI,
NR. 57, SECTORUL 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2003

M 2004
02297
059611

NUTLINE

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERTSTR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF,
GERMANIA

07/2004

M 2004
02298
059612

NUTLINE

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERTSTR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

07/2004

M 2004
02399
061230

OLYMPUS THE GREEK
ORIGINAL

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
10/2004
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2004
06092
062480

DEBENHAMS

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED, 10 BROCK
STREET, REGENT'S
PLACE, LONDON, NW1
3FG, MAREA BRITANIE

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED, 334-348
OXFORD STREET,
LONDON, W1C 1JG,
GB.UK, MAREA
BRITANIE
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M 2004
06092
062480

DEBENHAMS

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED, 334-348
OXFORD STREET,
LONDON, W1C 1JG,
GB.UK, MAREA
BRITANIE

DEBENHAMS RETAIL
01/2005
LIMITED, BEDFORD
HOUSE PARK STRRET,
TAUNTON, SOMERSET,
ENGLAND TA14DB,
MAREA BRITANIE

M 2004
06092
062480

DEBENHAMS

DEPARTMENT STORES
REALISATIONS
LIMITED, BEDFORD
HOUSE PARK STRRET,
TAUNTON, SOMERSET,
ENGLAND TA14DB,
GB.UK, MAREA
BRITANIE

DEPARTMENT STORES 01/2005
REALISATIONS
LIMITED, 2ND FLOOR,
110 CANNON STREET,
LONDON EC4N
6EU, MAREA BRITANIE

M 2004
08249
064483

OPUS GUARD

SC OPUS GUARD
SRL, STR. PĂCII
BL. 6, SC. 1, AP. 12,
JUD. HUNEADOARA,
PETROŞANI, 332078,
ROMANIA

SC OPUS GUARD
05/2005
SRL, ALEEA
TRANDAFIRILOR,
BLOC 2, SCARA
6, ETAJ PARTER,
AP.63, PETROŞANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

M 2004
09741
065386

BEBICINA

PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L., STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PERRIGO ROMÂNIA
06/2005
S.R.L., STRADA AV.
POPISTEANU, NR.54 A,
EXPO BUSINESS PARK,
CLADIREA 2, UNITATEA
3, ETAJ 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2004
11480
066539

NUTLINE

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERTSTR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2006
07280
079658

HIPOCRATE
COSMETICS

PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L., STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PERRIGO ROMÂNIA
05/2007
S.R.L., STRADA
AV.POPIȘTEANU, NR.54
A, EXPO BUSINESS
PARK; CLĂDIREA
2, UNITATEA 3,
ETAJ 4, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2006
11296
081637

OLYMPUS

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,
07/2007
ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2007
00937
083604

DDI

SC DEROM DENTAL
INTERNATIONAL SRL,
STR. SFÂNTUL LAZĂR
NR. 22, BL. K2-6, SC. 3,
AP. 4, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 700045, IAȘI,
ROMANIA

SC DEROM DENTAL
09/2007
INTERNATIONAL SRL,
STR. PROF. I. INCULEŢ,
NR. 3, IAŞI, JUD. IAŞI,
700720, ROMANIA

M 2008
01329
096906

HIPOCRATE 2000

PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L., STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PERRIGO ROMÂNIA
12/2008
S.R.L., STRADA
AV.POPIȘTEANU, NR.54
A, EXPO BUSINESS
PARK, CLĂDIREA
2, UNITATEA 3,
ETAJ 4, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2008
05234
095521

CITY MUSIC

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL, NR. 73,
AP. 1, COD POSTAL
400037, JUD. CLUJ,
CLUJ - NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

10/2008

M 2008
05235
095522

CITY SPORTS

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL, NR. 73,
AP. 1, COD POSTAL
400037, JUD. CLUJ,
CLUJ - NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

10/2008

M 2008
08169
097768

HIPOCRATE
ROMBALSAM

PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L., STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2009
PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L., STRADA
AV.POPIȘTEANU, NR.54
A, EXPO BUSINESS
PARK, CLĂDIREA
2, UNITATEA 3,
ETAJUL 4, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2010
08000
118358

BEBICINA

PERRIGO ROMÂNIA
S.R.L., STR. PRAHOVA
NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012423,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PERRIGO ROMÂNIA
06/2012
S.R.L., STRADA
AV.POPIȘTEANU, NR.54
A, EXPO BUSINESS
PARK, CLĂDIREA
2, UNITATEA 3,
ETAJ 4, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
02705
121082

PROMENADA MALL
BRĂILA

SC BRAILA
PROMENADA MALL
SRL, STR. NICOLAE G.
CARAMFIL, NR.71-73,
BIROUL NR. 2, ET.4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC BRAILA
11/2012
PROMENADA
MALL SRL, CALEA
FLOREASCA NR.169A,
FLOREASCA 169,
CLĂDIREA A, ETAJUL
5, SECȚIUNEA A5.1,
BIROUL NR.01, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2012
03004
122660

IUDAISM MESIANIC

COMUNITATEA
EVREILOR MESIANICI,
STR. SUCEVEI NR.
23, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

COMUNITATEA
EVREILOR MESIANICI,
STRADA EVREILOR
DEPORTAȚI, NR.23,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2012
03282
121653

HPP GUARD

HYPERION TRANS
SRL, BULEVARDUL
22 DECEMBRIE,
NR. 118, ETAJ 2,
JUDEŢ HUNEDOARA,
MUNICIPIUL DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

HYPERION TRANS SRL, 11/2012
STR. DEPOZITELOR,
NR. 6, ET. 1, AP.
CAMERA 3, JUDEŢ
HUNEDOARA,
MUNICIPIUL DEVA,
ROMANIA

M 2012
04393
145023

HEIDI

SC HEIDI CHOCOLAT
SA, BDUL. BIRUINŢEI
NR. 87, JUDEŢUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

SC HEIDI CHOCOLAT
SA, BDUL. BIRUINŢEI
NR. 125 - 127 (FOSTĂ
NR.87), PANTELIMON,
077145, ILFOV,
ROMANIA

M 2012
04578
123238

PALADIUM FOOD

SC PALADIUM COM
SRL, CALEA CRÂNGAŞI
NR. 30, BL. 50, SC. B,
ET. 7, AP. 57, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC PALADIUM COM
03/2013
SRL, STR.PIEŢII, NR.67,
PIAŢA 16 FEBRUARIE,
SPAŢIUL COMERCIAL
S 47, CAMERA NR.1
ÎN SUPRAFAŢĂ DE
87,26 MP, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2012
05160
122439

INTERIMOBILIARE

CIPRIAN IULIAN IOVU,
STR. SILVESTRU
STRAPUNGERE NR.
62, BL. CL 11, ET. 3, AP.
9, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

CIPRIAN IULIAN IOVU,
STR. SILVESTRU
STRAPUNGERE NR.
62, BL. CL 11, SC.
TR. 1, ETAJ. 3, AP. 9,
JUDEŢUL IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

01/2013

M 2012
05311
122756

CRISAKT
Accounting software
for your business

SC CRISOFT DESIGN
SRL, STR. TRAIAN
NR. 245/D/4, JUDEŢUL
VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

SC CRISOFT DESIGN
SRL, STR. HAGI
CHIRIAC, BL, 79,
JUD. VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

02/2013

M 2012
05619
122576

INVESTIND IN OAMENI, SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. DRAGONUL
INVESTIM IN VIITOR
ROŞU NR. 1-10,
CENTRU COMERCIAL
DRAGONUL ROŞU
MEGA SHOP, ET. 3,
BIROUL 2-4, JUDEŢUL
ILFOV, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT 02/2013
SA, STR. TRAIAN,
NR. 184 - 186,
CLĂDIREA NIRO OFFICE
BUILDING, CORP A,
ET. 4, SECTORUL 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
05921
123366

IMUNOTUS

SC LOOK AHEAD SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 16,
BL. 648, SC. B, ET. 2, AP.
11, CAM. 1, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700702, IAȘI,
ROMANIA

SC LOOK AHEAD SRL,
ȘOS. PĂCURARI, NR.
127, ET.5, IAȘI, JUD.
IAȘI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

M 2012
06023
123497

Nutline. E de gasca

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
04/2013
GMBH & CO. KG, KLAUS
- BUNGERT- STR. 8/8A,
40468, DÜSSELDORF,
DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2012
06519
126219

SHAORMA KING

IONESCU ALEX
SRL, STR. CALEA
BUCUREŞTI BL. 32-33,
PARTER, JUDEŢUL OLT,
CARACAL, ROMANIA

IONESCU ALEX
10/2013
SRL, BULEVARDUL
ANTONIUS CARACALLA,
NR.27, BLOC 30,
CARACAL, OLT,
ROMANIA

M 2012
07618
124418

NORD VEST TV
Televiziunea care
te respectă!

SC NORD VEST TV
ADVERTISING SRL,
STR. ZUTPHEN NR.
53/A, JUDEŢUL SATU
MARE, SATU MARE,
440019, SATU MARE,
ROMANIA

06/2013
SC NORD VEST TV
ADVERTISING SRL,
STR. PETOFI SANDOR,
NR. 4/A JUDEŢUL SATU
MARE, SATU MARE,
440032, ROMANIA
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M 2012
07619
124366

VIAŢA LA ŢARĂ

SC NORD VEST TV
ADVERTISING SRL,
STR. ZUTPHEN NR.
53/A, JUDEŢUL SATU
MARE, SATU MARE,
440019, SATU MARE,
ROMANIA

SC NORD VEST TV
ADVERTISING SRL,
STRADA PETOFI
SANDOR, NR.4/A,
SATUMARE, SATU
MARE,ROMANIA

M 2012
07767
124360

ALEO

MATIES CALIN-STEFAN,
STR. LUCEAFĂRULUI
NR. 4, BL. II.0, AP.
3, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

MATIES CALIN06/2013
STEFAN, STR. MOCRICZ
ZSIGMOND, NR. 5C,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

M 2012
08232
141817

RISO SCOTTI OREZ BIO SC RISO SCOTTI
DANUBIO SRL, STR.
DR. OBEDENARU NR. 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC RISO SCOTTI
04/2016
DANUBIO SRL,
STR. DR. OBEDENARU
NR. 8, ET. P, CAMERA 6,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2012
08233
141816

RISO SCOTTI
OREZ CLASIC

SC RISO SCOTTI
DANUBIO SRL, STR.
DR. OBEDENARU NR. 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC RISO SCOTTI
04/2016
DANUBIO SRL,
STR. DR. OBEDENARU
NR. 8, ET. P, CAMERA 6,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2012
08234
141815

RISO SCOTTI
OREZ ROMANESC

SC RISO SCOTTI
DANUBIO SRL, STR.
DR. OBEDENARU NR. 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

04/2016
SC RISO SCOTTI
DANUBIO SRL, STR.
DR. OBEDENARU NR.
8, ET. P, CAMERA 6,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2012
08235
141813

BOB CU BOB

SC RISO SCOTTI
DANUBIO SRL, STR.
DR. OBEDENARU NR. 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC RISO SCOTTI
04/2016
DANUBIO SRL,
STR.DR. OBEDENARU
NR.8, ET. P, CAMERA 6,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012
08236
141814

BOB CU BOB

SC RISO SCOTTI
DANUBIO SRL, STR.
DR. OBEDENARU NR. 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

04/2016
SC RISO SCOTTI
DANUBIO SRL, STR.
DR. OBEDENARU NR.
8, ET. P, CAMERA 6,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2013
09147
130423

PATRU NUNŢI
ŞI O PROVOCARE

ITV STUDIOS LIMITED,
2 WATERHOUSE
SQUARE, HOLBORN,
LONDON, EC1N 2AE,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

ITV STUDIOS LIMITED,
ITV WHITE CITY,
201 WOOD LANE,
LONDON, W12 7RU,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

05/2014

M 2014
04246
134124

LOOK TV

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL, NR. 73,
AP. 1, COD POSTAL
400037, JUD. CLUJ,
CLUJ - NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

01/2015

M 2014
04247
141873

LOOK PLUS

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL, NR. 73,
AP. 1, COD POSTAL
400037, JUD. CLUJ,
CLUJ - NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

04/2016

M 2014
07795
136571

PACOS ECO
COLECTARE

COSTACHE IRINEL
AUGUSTIN, STR.
COJOCARI NR. 1,
JUDEŢUL PRAHOVA,
VĂLENII DE MUNTE,
PRAHOVA, ROMANIA

COSTACHE IRINEL
AUGUSTIN, STR.
BICAZULUI NR. 7A,
VĂLENII DE MUNTE,
PRAHOVA, ROMANIA

05/2015

M 2014
08280
138734

V VAULT

SI HALLMARKS S.R.L.,
STR. ARGENTINA,
NR. 25C, SECTOR 1,
MUN. BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SI HALLMARKS S.R.L., 10/2015
STR. ARGENTINA, NR.
25, CORP B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2015
00595
137421

Sunt celebru, scoate-mă ITV Studios Limited,
de aici!
2 WATERHOUSE
SQUARE, HOLBORN,
UNITED KINGDOM,
LONDON, EC1N 2AE,
HALTON, MAREA
BRITANIE

ITV Studios Limited,
07/2015
ITV WHITE CITY, 201
WOOD LANE, LONDON,
W12 7RU, GREATER
LONDON, MAREA
BRITANIE

M 2015
02121
149338

D.O SECURITY GRUP
PAZA SI PROTECTIE

07/2017
D.O SECURITY GRUP
PAZA SI PROTECTIE
SRL, STRADA PUCHENI,
NR.73AB, CORP B, ETAJ
5, AP.86, SECTORUL 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

D.O SECURITY GRUP
PAZA SI PROTECTIE
SRL, STR. N. D COCEA
NR. 11, ET -DREAPTA,
BIROUL NR. 1, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA
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M 2016
00075
148341

CHEFI LA CUTITE

ITV STUDIOS LIMITED,
2 WATERHOUSE
SQUARE, HOLBORN ,
LONDON, EC1N 2AE,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

ITV STUDIOS LIMITED, 04/2017
ITV WHITE CITY, 201
WOOD LANE, LONDON,
W12 7RU, GREATER
LONDON, MAREA
BRITANIE

M 2016
01049
143490

STUDENT MIX

Intersnack Group GmbH
& Co.KG, STR. PETERMÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

Intersnack Group GmbH 07/2016
& Co.KG, KLAUS BUNGERT- STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2016
05672
150162

Oricând la şcoală merge Intersnack Group GmbH
o ronţăială!
& Co.KG, STR. PETERMÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

Intersnack Group
08/2017
GmbH & Co.KG, KLAUSBUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2016
05673
154045

Olee, ole, ole,
ole România ronţăie!

Intersnack Group GmbH
& Co.KG, STR. PETERMÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

Intersnack Group
04/2018
GmbH & Co.KG, KLAUSBUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2016
05675
150163

Ronţăi şi câştigi
o aventură în doi!

Intersnack Group GmbH
& Co.KG, STR. PETERMÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

Intersnack Group
08/2017
GmbH & Co.KG, KLAUSBUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2016
06596
161005

PIFU

Intersnack Group GmbH
& Co.KG, STR. PETERMÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

Intersnack Group
05/2019
GmbH & Co.KG, KLAUSBUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2016
07188
152435

OPTICRISTAL

PACURARA CATALINA,
STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.20,
BL. 1K, SC. D, AP. 26,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

PACURARA CATALINA, 01/2018
ALE. DEALUL SPIRII
NR. 27, BL. 7, AP. 13,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2017
04072
152185

STOP DURERE!
DRUMUL CĂTRE
SĂNĂTATE

IOANA GIUREA, STR.
BANATULUI, NR. 5, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

IOANA BERZA, STR.
MARTIN CRISAN, AP. 1,
JUD. BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

01/2018

M 2017
06479
155599

CHOCOLATE ACADEMY BARRY CALLEBAUT
AG, WEST PARK
PFINGSTWEIDSTRASSE
60, ZURICH, CH-8005,
ELVEȚIA

BARRY
CALLEBAUT AG,
HARDTURMSTRASSE
181, ZURICH, 8005,
ELVEȚIA

07/2018

896

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2017
08063
165480

the home of business

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL NR. 73, AP.
1, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, 400037, CLUJ,
ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

02/2020

M 2017
08070
158603

profit insider

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL NR. 73, AP.
1, CLUJ-NAPOCA,
400037, CLUJ, ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

01/2019

M 2017
08071
155385

back in business

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL NR. 73, AP.
1, CLUJ-NAPOCA,
400037, CLUJ, ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

06/2018

M 2017
08073
155386

profit live

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL NR. 73, AP.
1, CLUJ-NAPOCA,
400037, CLUJ, ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

06/2018

M 2017
08078
155387

profit news

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL NR. 73, AP.
1, CLUJ-NAPOCA,
400037, CLUJ, ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

06/2018

M 2018
01766
156488

CONFIDENŢII

CLEVER MEDIA
NETWORK S.R.L., STR.
DECEBAL NR. 73, AP.
1, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, 400037, CLUJ,
ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK S.R.L.,
STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

08/2018

M 2018
02242
157631

KRESKOVA

BELLES MARKS LTD, 12
DRAMAS STREET, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
11/2018
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2018
03152
157433

REDCARD

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMÜLLER-STRASSE 3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERTSTR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA
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M 2018
03475
157885

Free your spirit

BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
11/2018
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2018
05002

CB

Asociatia Colegiul
Producatorilor si
Comerciantilor de
Bijuterii, STRADA:
PALEOLOGU,
NUMAR: 24, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Asociatia Colegiul
Producatorilor si
Comerciantilor de
Bijuterii, CALEA
VICTORIEI, NR. 91-93,
PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2018
05536
184111

DENTALIS
CLINICĂ DENTARĂ &
MAXILO-FACIALĂ

SC DENTALIS SRL, STR.
ALEXANDRU VODA
IPSILANTI NR. 39, ET.
1, AP. 2, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

SC DENTALIS SRL,
STRADA PETRE
ANDREI, NR.2B,
MUNICIPIUL IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

M 2018
05571
159268

Nutline
EXTRA ROASTED

Intersnack Group
GmbH & Co. KG,
PETER-MÜLLER-STR.
18/3, DÜSSELDORF,
40468, GERMANIA

Intersnack Group GmbH 02/2019
& Co. KG, KLAUSBUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2018
08415
161006

NutLine
Premium Quality

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMÜLLER-STRASSE 3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
05/2019
GMBH & CO. KG, KLAUS
- BUNGERT- STR. 8/8A,
40468, DÜSSELDORF,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

M 2019
00559
163999

O picǎturǎ de stil
în viaţa ta

BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
11/2019
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2019
03673
165086

OVEN BAKED

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMÜLLER-STRASSE 3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERTSTR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF,
DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2020
01354
168092

FAMOUS
TEAM SECURITY

FAMOUS TEAM
SECURITY SRL, STR.
DR. NICULAE D.
STAICOVICI NR. 15,
CAMERA 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FAMOUS TEAM
08/2020
SECURITY SRL,
STRADA PUȚULUI, NR.4,
SAT GLINA, COMUNA
GLINA, ILFOV, ROMANIA
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M 2020
07667
173590

Răsărit din natură,
desăvârșit cu pasiune

BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
07/2021
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2021
03879
181347

CHEFI LA CUTITE

ITV Studios Limited,
2 WATERHOUSE
SQUARE, HOLBORN,
UNITED KINGDOM,
LONDON, EC1N 2AE,
HALTON, MAREA
BRITANIE

ITV Studios Limited, ITV 04/2022
WHITE CITY, 201 WOOD
LANE, LONDON,
W12 7RU, GREATER
LONDON, MAREA
BRITANIE

M 2021
04780

ADVANTAGE CARS

CARSTRAG
CONSTRUCT S.R.L., BD.
NICOLAE GRIGORESCU
NR.129, SECTOR
3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARSTRAG
CONSTRUCT S.R.L.,
BD.ALEXANDRU
OBREGIA, NR. 19A-19G,
CAMERA1, BLOC C1,
ET. 2, AP. 3, SECTORUL
4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021
06766
181315

Romania's Grand
Pairing Tour

BELLES MARKS LTD,
STR. DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
04/2022
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2021
08647
184873

Sorița

FUNDAȚIA SORIȚA,
STR. GHEORGHE
ȘINCAI, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430311,
MARAMUREȘ, ROMANIA

FUNDAȚIA SORIȚA,
09/2022
STR. MIHAI EMINESCU
NR. 5, OCNA ŞUGATAG
437205, MARAMUREȘ,
ROMANIA

M 2022
00004
184179

ANTARKTYS vodka
7 TIMES DISTILLED
PURE CARPATHIAN
MOUNTAIN WATER

BELLES MARKS LTD,
STR. DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
CIPRU

BELLES MARKS
08/2022
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2022
00814
184856

Spirit românesc într-un
pahar

BELLES MARKS LTD,
STR. DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
CIPRU

BELLES MARKS
09/2022
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

M 2022
00822
185181

Dancing on Ice - Vis
în doi

ITV Studios Limited,
2 WATERHOUSE
SQUARE, HOLBORN,
UNITED KINGDOM,
LONDON, EC1N 2AE,
HALTON, MAREA
BRITANIE

ITV Studios Limited,
09/2022
ITV WHITE CITY, 201
WOOD LANE, LONDON,
W12 7RU, GREATER
LONDON, MAREA
BRITANIE
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Adresă veche

Adresă nouă

M 2022
00891

DANCING ON ice vis
în DOI

ITV Studios Limited,
2 WATERHOUSE
SQUARE, HOLBORN,
UNITED KINGDOM,
LONDON, EC1N 2AE,
HALTON, MAREA
BRITANIE

ITV Studios Limited,
ITV WHITE CITY, 201
WOOD LANE, LONDON,
W12 7RU, GREATER
LONDON, MAREA
BRITANIE

M 2022
02487

VENDITEsul

VENDITE SUL
MERCATO SRL, STR.
URANUS NR. 103, ET. 1,
SECTOR 5, BUCURESTI,
050823, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VENDITE SUL
MERCATO SRL,
INTRAREA
PORTOCALELOR
NR. 2, CAMERA 1,
BLOC ROŞU, SC. C,
ET. P, AP. 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022
06098

HYDROGUARD

MIL TRADE S.R.L.,
CALEA ARMATEI
NR.94A, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE,
445100, SATU MARE,
ROMANIA

MIL TRADE S.R.L.,
STRADA NICOLAE
BĂLCESCU, NR.11,
MUNICIPIUL CAREI,
SATU MARE, 445100,
SATU MARE, ROMANIA
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010165 WATERFORD
010122

Cedent

WWRD IRELAND
IPCO LLC, 251
LITTLE FALLS DRIVE,
WILMINGTON, 19809,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Cesionar

BOPI

WWRD United Kingdom, 04/1998
Ltd., WEDGWOOD DRIVE
BARLASTON STOKE-ONTRENT, STAFFORDSHIRE
ST12 9ER, GB.UK, MAREA
BRITANIE

M 2000 NATURE'S BOUNTY THE NATURE ' S BOUNTY SOCIETE DE PRODUITS
01513
CO., 2100 SMITHTOWN NESTLE, VEVEY 1800,
042879
AVENUE, RONKONKOMA, VEVEY, ELVEȚIA
11779 NEW YORK,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/2001

M 2002 CONFORT
01330 MAGAZIN
050723

SC EXPERT SERVICES
SRL, STR. NICOLAE
G CARAMFIL NR. 32,
BL. 1B, SC. 2, AP. 24,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA

SC RUVE PRESS
10/2002
SRL, STR. NICOLAE G
CARAMFIL NR. 32, BL. 1B,
SC. 2, AP. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2002 PHARMAKON
05066
065741

SC EXPERT SERVICES
SRL, STR. NICOLAE
G CARAMFIL NR. 32,
BL. 1B, SC. 2, AP. 24,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA

SC RUVE PRESS
08/2005
SRL, STR. NICOLAE G
CARAMFIL NR. 32, BL. 1B,
SC. 2, AP. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2002 MC MONI'S
05348
053268

SC MC MONI'S SRL,
STR. DR. PRIMO
NEBIOLO NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA

05/2003
DRAGOŞ VASILE, STR.
PUŢUL LUI ZAMFIR NR.7,
ETJ.4, AP.5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2004 REGIANA
03614
062281

SC RITOKA SRL, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 43,
AP. 1, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

S.C. STUDIO FAN S.R.L., 12/2004
STR.ZAMBILELOR, NR.17,
AP.5, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2004 DEBENHAMS
06092
062480

DEPARTMENT STORES
REALISATIONS LIMITED,
2ND FLOOR, 110 CANNON
STREET, LONDON
EC4N 6EU, GB.UK,
MAREA BRITANIE

Debenhams.com Online
Limited, 49-51 DALE
STREET, M1 2HF,
MANCHESTER, MAREA
BRITANIE

01/2005

SC MON CHER
CAFFE SRL, STR.
GHEORGHE STEFAN,
NR.61, SECTOR.1,
BUCURESTI, ROMANIA

OH AH HUM CAFFE
S.R.L., STR. GEORGE
ENESCU NR. 27-29,
CAMERA 9, ET. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2006

M 2005 MON CHER CAFFE
11536
073917
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Cesionar

BOPI

M 2006 LAURA MERCIER
02416
076499

SHISEIDO AMERICAS
CORPORATION,
301 ROUTE 17
NORTH, 10TH FLOOR,
RUTHERFORD, NEW
JERSEY 07070, SUA.

ORVEON GLOBAL
01/2007
HOLDINGS LTD, THE
ADELPHI, 1-11 JOHN
ADAM ST., FLOOR 10,
LONDON, WC2N 6HT,
GB.UK, MAREA BRITANIE

M 2006 LAURA MERCIER
07794
079871

SHISEIDO AMERICAS
CORPORATION,
301 ROUTE 17
NORTH, 10TH FLOOR,
RUTHERFORD, NEW
JERSEY 07070, SUA

ORVEON GLOBAL
05/2007
HOLDINGS LTD, THE
ADELPHI, 1-11 JOHN
ADAM ST., FLOOR 10,
LONDON, WC2N 6HT,
GB.UK, MAREA BRITANIE

M 2006 REGIANA
11464 GAMBARI
081492

SC RITOKA SRL, STR.
MIHAI EMINESCU
NR. 43, AP. 1, JUD.
BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

S.C. STUDIO FAN S.R.L., 07/2007
STR.ZAMBILELOR, NR.17,
AP.5, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2008 SEE IT.FIND
03298 IT.SOLVE IT.
094110

EMERSON ELECTRIC
CO, 8000 WEST
FLORISSANT AVENUE,
ST. LOUIS, MISSOURI
63136, STATELE
UNITE ALE AMERICII

RIDGID, Inc., 850 LIBRARY 08/2008
AVENUE, SUITE 204-L,
NEWARK, DELAWARE
19711, STATELE UNITE
ALE AMERICII

M 2009 ROMANII AU
07873 TALENT
105439

SIMCO LIMITED, 9 DERRY
STREET, LONDON, W8
5HY, MAREA BRITANIE
FREMANTLEMEDIA
LIMITED, 1 STEPHEN
STREET, LONDON, W1T
1AL, MAREA BRITANIE

M 2010 VARENELLE
02104
108294

TEVA
PHARMACEUTICALS
EUROPE B.V., PIET
HEINKADE 107, 1019
GM AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

M 2010 SOLGAR
04913
111663

Maidmetal Limited, 9-13
ST. ANDREW STREET,
LONDON, EC4A 3AF,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE
FREMANTLEMEDIA
LIMITED, 1 STEPHEN
STREET, LONDON, W1T
1AL, MAREA BRITANIE

01/2010

THERAMEX HQ UK
LIMITED, SLOANE
SQUARE HOUSE 1
HOLBEIN PLACE,
BELGRAVIA, LONDON
SW1W 8NS, MAREA
BRITANIE

09/2010

SOLGAR HOLDINGS,
SOCIETE DE PRODUITS
INC., 2100 SMITHTOWN NESTLE, VEVEY 1800,
AVENUE, RONKONKOMA, VEVEY, ELVEȚIA
NEW YORK, 11779,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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M 2010 SOLGAR
04914
111664

Cedent

Cesionar

SOLGAR HOLDINGS,
SOCIETE DE PRODUITS
INC., 2100 SMITHTOWN NESTLE, VEVEY 1800,
AVENUE, RONKONKOMA, VEVEY, ELVEȚIA
NEW YORK, 11779,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BOPI

01/2011

M 2012 MACU ofta
02261
120722

BIOSOOFT COMPANY
SRL, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 3, AP. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011881, ROMANIA

FIDIA FARMACEUTICI
10/2012
S.p.A., VIA PONTE DELLA
FABBRICA, 3/A I-35031
ABANO TERME (PD) (IT),
ABANO TERME, ITALIA

M 2012 Turda Industrial Park
04404
122438

SERGIU FILIP, BLD.
AGRONOMIEI NR.
2-6, BL. N-21, CORP
B, AP. 25, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC LANDMARK
01/2013
MANAGEMENT SRL, STR.
NANU MUSCEL NR. 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 GAZETA DE CLUJ
06434
145896

SC BRONZ MEDIA SRL,
STR. REPUBLICI NR.
40, AP. 9, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

SC BUM MEDIA SRL,
STR. REPUBLICII NR. 40,
AP. 9, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2012 TISZABOND
07575
124457

SZOLVEGY KFT
SZOLNOK SUCURSALA
TÂRGU MUREŞ, STR.
HUNEDOARA NR. 31, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540219, ROMANIA

SZOLVEGY VEGYIPARI
06/2013
S.R.L., STR. HUNEDOARA
NR. 31, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

M 2013 PROXIMA TAPES
00144
125057

PROXIMA TAPES SRL,
STR. POET GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR. 14
AP. 7, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, ROMANIA

PROXIMA CONSERV SRL, 08/2013
STR. POET GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR. 14,
AP. 7, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, ROMANIA

M 2013 Frişcot PARTEA
00950 DULCE
125605 A GRUPULUI
PANIFCOM

SC AGROPAN IMPEX
SRL, CALEA CHIŞINĂULUI
NR. 29, CORP C4, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

FAST SERVICE SRL, SAT 09/2013
DOROBANȚ, COMUNA
ARONEANU, IAȘI,
ROMANIA

M 2013 HEPATOSINERGIC
00985
125566

MIHAI MARCELA
DANIELA, STR. CANTA
NR. 8A, BL. G10, SC. B,
ET. 1, AP. 6, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

09/2013
SYNERGY PLANT
PRODUCTS SRL, STR.
MILANO NR. 12, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREJMER,
507165, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2013 SYNERGYPLANT
00986
125567

MIHAI MARCELA
DANIELA, STR. CANTA
NR. 8A, BL. G10, SC. B,
ET. 1, AP. 6, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

SYNERGY PLANT
09/2013
PRODUCTS SRL, STR.
MILANO NR. 12, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREJMER,
507165, BRAȘOV,
ROMANIA
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M 2013 FRUDISIAC
06103
128190

JUICEOLOGY SRL,
STR. DOGARILOR NR.
17, ET. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ARMEDI FOOD SRL,
02/2014
STRADA PUȚUL LUI
ZAMFIR, NR.42, SUBSOL,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2013 TISZAWAX
08757
130990

SZOLVEGY KFT
SZOLNOK SUCURSALA
TÂRGU MUREŞ, STR.
HUNEDOARA NR. 31, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540219, ROMANIA

SZOLVEGY VEGYIPARI
06/2014
S.R.L., STR. HUNEDOARA
NR. 3, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

M 2014 mymedikTV.
01775 Sanatatea, S.O.S.!
185134

PUFU VLAD MIRCEA,
B-DUL UNIRII BL. 16 I,
ET. 1, AP. 4, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

Medika Broadcast
09/2022
Channel S.R.L., STRADA
ION BAIESU, BL.D3 ȘI D4,
ETAJ 1, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

M 2014 mymedika TV.
02041 Sănătatea, S.O.S.!
168885

PUFU VLAD MIRCEA,
B-DUL UNIRII BL. 16 I,
ET. 1, AP. 4, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

Medika Broadcast
09/2020
Channel S.R.L., STRADA
ION BAIESU, BL.D3 ȘI D4,
ETAJ 1, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

COSTACHE IRINEL
AUGUSTIN, STR.
BICAZULUI NR. 7A,
VĂLENII DE MUNTE,
PRAHOVA, ROMANIA

PACOS ECO COLECTARE 05/2015
SRL, STR. BICAZULUI,
NR.7A, JUD. PRAHOVA,
VĂLENII DE MUNTE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2014 V VAULT
08280
138734

SI HALLMARKS S.R.L.,
STR. ARGENTINA, NR. 25,
CORP B, SECTOR 1, MUN.
BUCUREȘTI, ROMANIA

ODD HALLMARKS SRL, 10/2015
PIAȚA PRESEI LIBERE,
NR.1, CORP D1, CAMERA
9, ETAJ 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2015 ORADIUM
02757
139410

SC RITOKA SRL, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 43,
AP. 1, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

S.C. STUDIO FAN S.R.L., 12/2015
STR.ZAMBILELOR, NR.17,
AP.5, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2015 AVISO
04818
140116

SC RITOKA SRL, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 43,
AP. 1, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

S.C. STUDIO FAN S.R.L., 01/2016
STR.ZAMBILELOR, NR.17,
AP.5, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2014 PACOS ECO
07795 COLECTARE
136571

M 2016 carpathia honey with
SC ECONATURA LIFE EPIDAVA S.R.L.,
06749 pleasure
CONCEPT SRL, STR.
STR.GH.BARIŢIU, NR.32,
149489
BABA NOVAC, NR. 5, BL. BLAJ, ALBA, ROMANIA
M1, SC. 4, PARTER. AP.
36, CAM 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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M 2016 OPTICRISTAL
07188
152435

SC OPTICRISTAL
INVEST SRL, STR.MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.
20, BL. 1K, SC. D, AP.
26, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA
Cătălina Păcurar-Sandu,
ALE. DEALUL SPIRII NR.
27, BL. 7, AP. 13, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

POLICLINICA DE
01/2018
DIAGNOSTIC RAPID S.A.,
STR. LIVADA VULTURULUI
NR. 10, AP. 8, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA
Cătălina Păcurar-Sandu,
ALE. DEALUL SPIRII NR.
27, BL. 7, AP. 13, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2016 OPTICRISTAL
07188
152435

POLICLINICA DE
DIAGNOSTIC RAPID S.A.,
STR. LIVADA VULTURULUI
NR. 10, AP. 8, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA
Cătălina Păcurar-Sandu,
ALE. DEALUL SPIRII NR.
27, BL. 7, AP. 13, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

POLICLINICA DE
01/2018
DIAGNOSTIC RAPID S.A.,
STR. LIVADA VULTURULUI
NR. 10, AP. 8, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2016 MAESTOSO
08683
149043

LEATHER PROJECT
SRL, STR. DOINEI,
NR. 72, ET. 2, COM.
DOBROEŞTI, JUD. ILFOV,
SAT FUNDENI, ROMANIA

MAESTOSO COUTURE
SRL, STRADA ARMASUL
MARCU, NR.9, BL.25,
SC.2, PARTER, AP.89,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2017

SC IB SOLUTION
SRL, STR. ION GHELU
DESTELNICA, NR. 7,
PARTER, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

01/2018

M 2017 STOP DURERE!
04072 DRUMUL CĂTRE
152185 SĂNĂTATE

IOANA BERZA, STR.
MARTIN CRISAN
NR. 6D, AP. 1, JUD.
BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

M 2017 Terapie pentru
04825 mişcare
155893

SC TERAPIE PENTRU
MISCARE LIBERA SRL,
BD. MĂRĂŞTI NR. 21-23,
CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

NIBIKIMEO S.R.L., CALEA 07/2018
VĂCĂREŞTI NR. 330,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2017 BAFTA SECURITY
07641
153774

BAFTA SECURITY SRL,
STR. ARGENTINEI NR.
25, CORP B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ODD HALLMARKS SRL, 04/2018
PIAȚA PRESEI LIBERE,
NR.1, CORP D1, CAMERA
9, ETAJ 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2018 ŢIGĂNAŞU
08403
167585

ŢIGĂNAŞU CARMEN
INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, STR.
AVRAM IANCU NR. 39A,
LOC. SĂVENI, JUD.
BOTOŞANI, SĂVENI,
BOTOȘANI, ROMANIA

ŢIGĂNAŞU CATERING
07/2020
S.R.L., STR. AVRAM
IANCU NR. 39A, SĂVENI,
LOC. SĂVENI, BOTOȘANI,
ROMANIA
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M 2019 Marisa
01526
162641

Cedent

SC MARISA CAKE
DESIGN SRL,
STR. PREOT ION
NEAMU NR. 17, COM.
GHERASENI, JUD.
BUZĂU, SAT GHERASENI,
BUZĂU, ROMANIA

Cesionar

BOPI

SC MARISA CAKE
CONCEPT SRL, STR.
COMISIA CENTRALĂ
NR.68 BIS, FOCŞANI,
VALCEA, ROMANIA

09/2019

M 2019 BOTTEGA HOME
07897
167321

EXTRA MEDIA TRADE
S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR.
319 E, CLADIRE B,
OB. 6A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

EXTRAMALL
INTERNATIONAL
GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR.
319 , CLĂDIRE OB,6A,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
014593, ROMANIA

06/2020

M 2020 SUPER
02538 FURNICUȚELE
170092

SOCIETATEA
FURNICUȚELE S.R.L.,
CALEA LUI TRAIAN
NR. 254A, JUD.
VALCEA, MUNICIPIUL
RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

ADRIAN IULIAN
PANDURASU, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 4,
BL. A34/2, SC. B, AP.
6, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

11/2020

M 2020 Nazari
07225
173822

KUMKAPI EMRULLAH,
STR. MATEI MILLO
86B, BL. C1, AP. 8, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

Nazarisadr Karim,
07/2021
EAST AZERBAIJAN
PROVINCE, TABRIZ,
MOKHABERAT, IN FRONT
OF COMMUNICATION
COMPANY, NO. 23, IRAN
(REPUBLICA ISLAMICĂ)

M 2021 LOHUIS
06489
181421

CHERSIN MIHAIL,
CALEA PLEVNEI NR.
145B, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

LOHUIS LED LIGHTING
04/2022
S.R.L., BD. IULIU MANIU
NR. 528, ET. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
CHERSIN MIHAIL, CALEA
PLEVNEI NR. 145B,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

ACCESORII AUTO REY,
BLD. 1 DECEMBRIE 1918,
NR 43, BL. J42, SC. 6,
ET. 4, AP. 90, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ANDREI PAUL MARIN,
06/2022
BLD. 1 DECEMBRIE 1918,
NR 43, BL. J42, SC. 6,
ET. 4, AP. 90, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC BRAND NEW
INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR.
PĂCII NR. 7, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

ZCS CONCEPT S.R.L.,
04/2022
STR. NEGRU VODĂ NR.
19, C1 - C2, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

M 2021 AUTOREY
06765
182412

M 2021 Agromarket
07015 PROFESIONAL
181540 CONCEPT
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M 2021 agrocultura
07191 TOT CE-I MAI BUN
181913

SC BRAND NEW
INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR.
PĂCII NR. 7, JUDETUL
BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

ZCS CONCEPT S.R.L.,
05/2022
STR. NEGRU VODĂ NR.
19, C1 - C2, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

M 2021 AMBALAJ
07756 CU GARANȚIE
183929

GRAFFITI PUBLIC
RELATIONS S.R.L.,
STR. ION BREZOIANU
NR. 23-25, CORP B,
ETAJ 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RETURO SISTEM
08/2022
GARANȚIE RETURNARE
S.A, STR. ION GHICA
NR.13, ETAJ 4 SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021 AMBALAJ CU
07757 GARANȚIE
183930

SC GRAFFITI PUBLIC
RELATIONS SRL,
STR. ION BREZOIANU,
NR. 23-25, CORP B,
ETAJUL 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

RETURO SISTEM
08/2022
GARANȚIE RETURNARE
S.A, STR. ION GHICA
NR.13, ETAJ 4 SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALIN-GEORGIAN
ZAMFIRA, STR.
FRĂSINET, NR.34A-34B,
BL.C1, ET.5, AP.C5,
JUDEȚ BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
AUGUSTIN-MIHAI
MAREŞ, STR. PREOT
CONSTANTIN STOICESCU
NR.525, JUDEȚ BUZĂU,
SAT TĂBĂRĂŞTI,
COM.GĂLBINAŞI,
ROMANIA

AUGUSTIN-MIHAI
09/2022
MAREŞ, STR. PREOT
CONSTANTIN STOICESCU
NR.525, JUDEȚ BUZĂU,
SAT TĂBĂRĂŞTI,
COM.GĂLBINAŞI,
ROMANIA

M 2022 CUT&GO
00337 IMAGINEA TA
184712 ESTE IMAGINEA
NOASTRĂ

M 2022 "Drumul cărţii"
00446

ŞTEFAN HERCHI, STR.
CANTARETULUI, NR, 7D,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

Asociaţia Biblioteca
Virtuală Elit Oradea, BD.
DACIA NR. 106, BL. AM
5, PARTER, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

M 2022 BLEU PHARMA
00448

MARIUS GABRIEL
MOICEANU, ALEEA
CODRII NEAMȚULUI, NR.
3E, ET. 2, AP. 13, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

M 2022 BLEU PHARMA
00450 Health & Happiness

MARIUS GABRIEL
MOICEANU, ALEEA
CODRII NEAMȚULUI NR.
3E, ET. 2, AP. 13, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD, STRADA
AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI,
NICOSIA, 2012, CIPRU
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

M 2022 DO SECURITY
00573 GRUP PAZĂ ȘI
184471 PROTECȚIE

M 2022 SIN VAPE
01531
184970

Cedent

ALINA PAUL, STR.
CEDRILOR NR. 49, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

Cesionar

D.O. SECURITY GRUP
08/2022
PAZĂ ȘI PROTECȚIE
S.R.L., STRADA PUCHENI,
NR.73AB, CORP B,
ET.5, AP.86, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PSS GLOBAL SRL,
BULEVARDUL TIMIȘOARA
NR. 26, CLĂDIREA
PLAZA ROMÂNIA
OFFICES, BIROUL 111,
ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RAZVAN MATACHE,
STRADA VALEA LUI
MIHAI, NR.9, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022 SOCIETATEA
01784 ROMÂNĂ DE
MEDICINĂ
PREVENTIVĂ

BOHILTEA ROXANA
ELENA, STR. HAGIULUI,
NR.14, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE MEDICINĂ
PREVENTIVĂ (SRMP),
STRADA HAGIULUI,
NR.14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022 Cosmetic Plant
02224 OMEGA plus

FODOR NOEMI, STR.
TRAIAN VUIA NR. 133A,
JUDETUL CLUJ, CLUJNAPOCA, 400397,
CLUJ, ROMANIA

COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL , STR.
TRAIAN VUIA NR. 133A,
JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, ROMANIA
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BOPI

09/2022

MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - FUZIUNI
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Fuziuni
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

M 2007 DANUBE CAVIAR
10831 DELICIOS
095381 NATURAL
ŞI SANATOS
M 2020 blue ticket
06395
172972

Titular vechi și adresă

SC KAVIAR HOUSE SRL,
STR. PRESEI NR. 6, BL. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013172, ROMANIA
S.C. ENTERPRISE
CONCEPT S.R.L., STR.
SIRIULUI NR. 42-46,
ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

913

Titular nou și adresă

BOPI

DANUBE RESEARCH
10/2008
CONSULTING S.R.L.,
STR.CAMPIA LIBERTĂŢII,
NR.89 BIS, ISACCEA,
TULCEA, ROMANIA
S&T ROMANIA SRL,
STRADA GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
ETAJUL 5, ETAJUL 10 ȘI
ETAJUL 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2021

LISTA MĂRCILOR (TM)
SECHESTRU ÎN REGISTRUL NAȚIONAL
AL MĂRCILOR
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RADIERE SECHESTRU
Constatând că prin scrisoarea de ridicare a sechestrului mobiliar, emisă la data de 09.09.2022, în dosarul
de executare silită nr.1696/2020, pentru Garanţie renunţă la şi eliberează în mod expres, în totalitate şi
necondiţionat şi îşi exprimă consimţământul la radierea, renunţarea şi la ştergerea din registrele
relevante ţinute la OSIM a sechestrului mobiliar, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea
sechestrului mobiliar de asupra mărcii MC MONI'S, nr. 053268, titular S.C. MC MONI'S S.R.L.,
Str. Dr. Primo Nebiolo nr. 1, sector 1, 7000, BUCUREŞTI, 7000, ROMÂNIA.
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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)

119956(R)

22/02/2032

42

S. ''H88 WEB HOSTINH" SRL

126780(R)

09/10/2032

35

S "TERASTEEL" S.A.

124433(R)

09/10/2032

35

S "TERASTEEL" S.A.

124435(R)

09/10/2032

35

S "TERASTEEL" S.A.

126774(R)

09/10/2032

35

S "TERASTEEL" S.A.

126782(R)

09/10/2032

35

S "TERASTEEL" S.A.

127205(R)

07/11/2032

28, 41 SB GROUP LTD

126773(R)

09/10/2032

35

119137(R)

12/12/2031

1, 14, MARIA CRISTINA VASILESCU CABINET INDIVIDUAL DE
20, 31,
PROPRIETATE INDUSTRIALA
32, 35,
CLAUDIA MONICA FRISCH
41, 42,
43, 44,
45

130499(R)

22/06/2032

7, 9,
SC SPYSHOP SRL
35, 37,
38, 42,
45

LUPSA SI ASOCIATII SRL

002889(5R)

27/06/2032

5

BGP Products S.A.R.L.

Ratza si Ratza SRL

143855(R)

17/10/2032

45

SC ZIMBRII NEGRI SRL

SC NOMENIUS SRL

002896(5R)

27/06/2032

1, 7, 9, PLR IP Holdings, LLC
16

051982(2R)

29/07/2032

5, 35

051938(2R)

03/07/2032

1, 5, 31 Alltech, Inc.

172235(R)

05/06/2032

16, 35, ANTENA TV GROUP SA
38, 41,
42

122576(R)

04/09/2032

35, 36, SC NIRO INVESTMENT SA
37, 41,
43, 45

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

053730(2R)

03/07/2032

31

Alltech, Inc.

SC PETOSEVIC SRL

052435(2R)

08/04/2032

6

INOXA SRL

Ratza & Ratza

120039(R)

06/02/2032

30, 35 SC HEIDI CHOCOLAT SA

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

S "TERASTEEL" S.A.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

SC ANTIBIOTICE SA

921

SC PETOSEVIC SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

121470(R)

31/05/2032

12, 35, SC OLDTIMER STUDIO
37
RESTAURARI SRL

SC NOMENIUS SRL

022491(3R)

10/06/2032

32

054076(2R)

03/07/2032

1, 5, 31 Alltech, Inc.

SC PETOSEVIC SRL

120284(R)

02/04/2032

35, 40, FUNDATIA NATIONALA
41, 42 PENTRU STIINTA SI ARTA
(FUNDATIA DE UTILITATE
PUBLICA)

SC APPELLO BRANDS SRL

121057(R)

09/04/2032

9

120038(R)

06/02/2032

30, 35 SC HEIDI CHOCOLAT SA

068272(2R)

13/09/2032

16, 35 SC NORD VEST TV
ADVERTISING SRL

132333(R)

29/08/2032

18, 24, FEDERATIA ROMANA DE
25, 28, RUGBY
35, 38,
41

019783(3R)

12/08/2032

5

120389(R)

01/03/2032

16, 35, Complexul Naţional Muzeal
42
ASTRA

121653(R)

21/05/2032

41, 45 HYPERION TRANS SRL

001001(5R)

29/01/2027

7, 12

FCA US LLC

ROMINVENT S.A.

122869(R)

12/07/2032

3, 5

GHEORGHE SORIN MIRON

SC RODALL SRL

145370(R)

09/10/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124290(R)

29/08/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124283(R)

05/10/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124284(R)

09/10/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

125512(R)

10/12/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124282(R)

29/08/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

123165(R)

23/05/2032

35, 37, SC RCS & RDS SA
38

ERBAK-ULUDAG ICECEK
ZMP INTELLECTUAL
SANAYI VE TICARET ANONIM PROPERTY SRL
SIRKETI

SC BNT SISTEM SRL
COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

INTELLEMMI CONSULT SRL

Actavis Group ehf.

922

APPELLO BRANDS SRL
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

123166(R)

23/05/2032

35, 37, SC RCS & RDS SA
38

124285(R)

09/10/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124281(R)

29/08/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

173279(R)

09/10/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124286(R)

29/08/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124288(R)

29/08/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124289(R)

29/08/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

124287(R)

29/08/2032

35, 38, SC RCS & RDS SA
41

052314(2R)

05/08/2032

5, 35

SC TERAPIA SA

121899(R)

22/06/2032

43

SC TUŞNAD SA

051953(2R)

03/07/2032

1, 5,
Alltech, Inc.
30, 31

SC PETOSEVIC SRL

126345(R)

08/04/2033

37

SC AVATTI INDUSTRIES SRL

SC INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

002942(5R)

25/07/2032

3

ESTEE LAUDER COSMETICS
LTD

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

126071(R)

12/03/2033

41

MUNICIPIUL GHERLA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

053492(2R)

03/10/2032

7, 12

KWANG YANG MOTOR CO
LTD

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

052883(2R)

18/09/2032

39

GUARDANT, INC.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

053493(2R)

03/10/2032

7, 12

KWANG YANG MOTOR CO
LTD

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

123019(R)

03/08/2032

7, 9,
SC LA FANTANA SRL
11, 21,
30, 35,
39
923

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

052856(2R)

09/08/2032

39

SC GORJ TURISM SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

123287(R)

14/09/2032

35

SC RALMIDA COM SRL

SC NOMENIUS SRL

125356(R)

20/11/2032

35, 37 SC KAZINST GRUP SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

012675(4R)

06/07/2032

1, 9

ROMINVENT S.A.

053930(2R)

09/07/2032

9, 14, CRISTINA LAURENTIU
18, 25,
35

053610(2R)

18/11/2032

37, 38, SC RCS & RDS SA
42

123576(R)

17/09/2032

35, 43 ŞOLOT DAN CRISTIAN

132338(R)

29/08/2032

18, 24, FEDERATIA ROMANA DE
25, 28, RUGBY
35, 38,
41

053637(2R)

03/12/2032

5, 30

MOARA CIBIN S.A.

018950(3R)

25/06/2032

4

SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG

122113(R)

23/07/2032

45

SC A.D.M. DUO SERVICII
PAZA SRL

002918(3R)

17/07/2032

1

SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG

ROMINVENT S.A.

133896(R)

04/12/2032

39

SC OLDTIMER STUDIO
RESTAURARI SRL

SC NOMENIUS SRL

123375(R)

18/06/2032

21, 25, MIOARA-NICOLETA OLTEANU
28, 35 BOGDAN CARUNTU

122494(R)

04/07/2032

19

KASTAMONU ENTEGRE AGAC ZMP INTELLECTUAL
SANAYI VE TICARET ANONIM PROPERTY SRL
ŞIRKETI

121742(R)

04/07/2032

19

KASTAMONU ENTEGRE AGAC ZMP INTELLECTUAL
SANAYI VE TICARET ANONIM PROPERTY SRL
ŞIRKETI

144803(R)

04/07/2032

2, 5

SC BROKER TRADING
BUSINESS SRL

Merck KGaA

924

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

INTELLEMMI CONSULT SRL

ROMINVENT S.A.

SC APPELLO BRANDS SRL
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

051491(2R)

12/06/2032

35, 36, SC CONTERRA SA
39, 40,
42, 43

126539(R)

10/09/2032

1, 2

SC EUROINK ROMANIA SRL

122440(R)

05/07/2032

36

SC LANDMARK
MANAGEMENT SRL

121119(R)

20/04/2032

44, 45 POPA DANIELA

124360(R)

03/12/2032

12, 25, MATIES CALIN-STEFAN
28, 35,
39, 41

128660(R)

04/12/2032

16, 41, SC OLDTIMER STUDIO
42
RESTAURARI SRL

104302(2R)

28/08/2032

12

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO ZMP INTELLECTUAL
KABUSHIKI KAISHA
PROPERTY SRL

122867(R)

12/07/2032

3, 5

GHEORGHE SORIN MIRON

139625(R)

16/11/2032

31, 33, S.C. DOMENIILE LA MIGDALI
43
S.R.L.

CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT MIHAELA
GĂVENEA

122575(R)

10/08/2032

45

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

124418(R)

26/11/2032

35, 38, SC NORD VEST TV
41
ADVERTISING SRL

050815(2R)

03/01/2032

18, 24, CAGATAY TEKSTIL SANAYI VE ZMP INTELLECTUAL
25
TICARET LIMITED SIRKETI
PROPERTY SRL

052437(2R)

30/08/2032

30, 35, SC ALCO REAL PRODUCTS
39
SRL

122740(R)

29/08/2032

43

123691(R)

17/10/2032

35, 36, SC ROSS CONSULTANTS SRL
41, 42,
45

158312(R)

24/07/2032

35

124983(R)

16/01/2033

1, 2,
SC SIPEX COMPANY SRL
17, 19,
20

124168(R)

26/11/2032

30

VLAD CONSTANTIN

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ELENA LAZAR

CABINET PI ALECU BOGDAN

SC NOMENIUS SRL

SC RODALL SRL

FRISCH & PARTNERS S.R.L.

IOANA VETURIA FARCAŞIU

MECLEA LUIGI-FLORENTIN

SC DIANY COM SRL

925

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

124167(R)

26/11/2032

30

SC DIANY COM SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

051805(2R)

22/07/2032

33

SC ZAREA SA

SC RODALL SRL

122906(R)

24/08/2032

41

FUNDAŢIA CĂRTUREŞTI

083604(R)

30/01/2027

10

SC DEROM DENTAL
INTERNATIONAL SRL

124080(R)

18/10/2032

5

ROMPHARM COMPANY SRL

COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

056317(2R)

23/12/2032

1, 17

SIDELA SA

CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA LEGAL2M

124095(R)

29/08/2032

35, 39, SC CRIS & TEO SRL
41, 43

123366(R)

18/09/2032

5

SC LOOK AHEAD SRL

124838(R)

12/07/2032

3

MIRON ZINA

SC RODALL SRL

122871(R)

12/07/2032

3, 5

MIRON ZINA

SC RODALL SRL

122870(R)

12/07/2032

3, 5

MIRON ZINA

SC RODALL SRL

122868(R)

12/07/2032

3, 5

GHEORGHE SORIN MIRON

SC RODALL SRL

122866(R)

12/07/2032

3, 5

GHEORGHE SORIN MIRON

SC RODALL SRL

122865(R)

12/07/2032

3, 5

GHEORGHE SORIN MIRON

SC RODALL SRL

122367(R)

17/07/2032

39

SC PARADISE TRAVEL
AGENCY SRL

123269(R)

17/07/2032

25

LEOFEX PROD SRL

122756(R)

21/08/2032

42

SC CRISOFT DESIGN SRL

SC NOMENIUS SRL

136702(R)

21/12/2032

1, 3

SC SERVICE NAUR SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

125860(R)

30/08/2032

43, 45 SC CLEO COM SRL

123426(R)

11/07/2032

29, 35 CAROLI FOODS GROUP SRL

054092(2R)

30/08/2032

30

SERV CONSULTING S.R.L.

002936(5R)

17/07/2032

4

EXXON MOBIL CORPORATION RATZA & RATZA SRL

123273(R)

20/09/2032

5, 10

ROMPHARM COMPANY SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

123622(R)

18/10/2032

5

ROMPHARM COMPANY SRL

COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

926

INTELLEMMI CONSULT SRL

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

122907(R)

24/08/2032

41

FUNDAŢIA CĂRTUREŞTI

127514(R)

16/01/2033

31

SC AGROPET TRADE SRL

124163(R)

13/12/2032

29, 30 SC GENERAL AGRO COM
SERVICE SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

123186(R)

07/09/2032

35, 37, SC TURSIB SA
38, 39,
41, 45

SC APPELLO BRANDS SRL

052563(2R)

12/08/2032

12

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO ZMP INTELLECTUAL
KABUSHIKI KAISHA
PROPERTY SRL

052204(2R)

23/07/2032

36

DINERS CLUB
INTERNATIONAL LTD

123233(R)

02/07/2032

29, 30, SC MARATHON
35
DISTRIBUTION GROUP SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

154754(R)

21/12/2032

1, 3

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

007982(5R)

25/09/2032

3, 7, 8, NORITAKE CO LIMITED
16

ROMINVENT S.A.

122918(R)

30/08/2032

25, 42 SC DIASIM STYLE SRL

KEYPI AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

052097(2R)

10/07/2032

3, 5,
THE PROCTER & GAMBLE
21, 30 COMPANY

RATZA SI RATZA SRL

054188(2R)

24/09/2032

6, 19

ROMINVENT S.A.

126086(R)

10/09/2032

29, 35 SC FOX COM SERV SRL

052465(2R)

23/07/2032

41

130905(R)

10/09/2032

29, 35 SC FOX COM SERV SRL

052982(2R)

23/09/2032

36

125401(R)

27/12/2032

11, 37 SC NIPTER CONSTRUCT SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

018153(3R)

21/08/2032

33

SC SERVICE NAUR SRL

MASONITE INTERNATIONAL
CORPORATION

S.C.P.I MILCEV BURBEA

ANSAMBLUL ARTISTIC
CIOCARLIA AL MINISTERULUI
DE INTERNE

NATIONAL ASSOCIATION OF
REALTORS

CHIVAS HOLDINGS (IP)
LIMITED
927

CABINET ENPORA

RATZA SI RATZA SRL
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

007986(5R)

08/12/2032

10

LRC PRODUCTS LIMITED

SC PETOSEVIC SRL

122439(R)

13/08/2032

36

CIPRIAN IULIAN IOVU

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.

164504(R)

16/08/2032

41

MARA VASILE

S.C. VOX LEGIS INT. S.R.L.

018985(3R)

28/09/2032

5

CORTEVA AGRISCIENCE LLC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

058627(2R)

28/08/2032

44

FUNDATIA CRUCEA ALB
GALBENA DIN ROMANIA

123740(R)

22/10/2032

5

CORTEVA AGRISCIENCE LLC SC ROMINVENT SA

118650(2R)

17/10/2032

5, 10

LRC PRODUCTS LIMITED

928

PETOSEVIC S.R.L.

7. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE

RETRAGERI
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului
Nr. depozit

Dată depozit

M 2022 01994

21/03/2022

Nr. marcă

one HALA FORD

Denumire Marcă

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

M 2021 06506

07/09/2021

BPI Romania

BPI MANAGEMENT
CONSULTING
ROMANIA S.R.L., STR.
MIHAI EMINESCU
NR. 44-48, ETAJ
1, APARTAMENT
NR 4, SECTOR
1, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2022 03669

25/05/2022

VIKINGS

LILIANA SĂVOAIA,
SOS. BUCIUM
NR.100B, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

M 2022 05997

31/08/2022

ASPIROM

GEORGE DULGHERU,
STRADA PESCARILOR
NR. 11, BL. 36, SC.
A, AP. 27, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 06299

12/09/2022

Universul Produselor by E-DEAL SALE SRL,
E-Deal Sale
STR. ESTULUI NR. 27,
JUD. GIURGIU, NAIPU,
087097, GIURGIU,
ROMANIA

M 2022 05182

28/07/2022

LaringoSept BLU

933

Nume titular

BALANCE PHARMA
SRL, DIMITRIE
POMPEIU, NR.10A,
ETAJ 2, CLADIREA
CONECT, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020337,
ROMANIA

Clase

LIMITĂRI LA CERERE
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

M 2004 05019 / AGENŢIA DE PROPRIETATE
062250
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA

SC APEMIN TUSNAD SA

M 2021 04263

WETTERBEST SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API

BOPI prima
publicare

12/2004

Clasificare după limitare

32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, cidru (non-alcoolic),
cocktail-uri, nealcoolice, esențe pentru
fabricarea băuturilor, sucuri de fructe, nectaruri
de fructe (nealcoolice), băuturi izotonice,
limonade, apă lithia, apă minerală (băuturi),
extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, sifon,
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, ape de masă,
suc de roșii (băutură), sucuri de legume
(băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer, apă
seltzer.

Observatii

32 - modificată

17 - Produse de etanşare adezive folosite
6 - ștearsă
pentru acoperişuri, benzi de etanşare cu adeziv 17 - modificată
pentru îmbinări pentru acoperişuri, materiale şi 35 - modificată
articole izolante şi opritoare (izolatoare) pentru
acoperişuri, material izolator pentru acoperişuri,
vopsele izolatoare pentru acoperişuri, benzi şi
filme pentru acoperişuri, benzi adezive etanşe
pentru refacerea acoperişurilor, benzi adezive
etanşe pentru ţiglele coastei acoperişului.
35 - Regruparea în beneficiul terţilor, a
unei game diverse de produse (cu ecepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
937
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dată
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nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

de magazine de vânzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ în spaţiu fizic
şi/sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale terţilor, toate cele de
mai sus derulate exclusiv în legătură cu bunurile
protejate din clasa 17.
M 2021 08761

3 - Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru piele, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, preparate
și tratamente cosmetice pentru păr, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, produse de
spălare a părului și corpului, serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale
și pentru uz personal), uleiuri de baie și duș
(nemedicinale), uleiuri de față, apă micelară,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseții,
creme și loțiuni cosmetice, deodorante
și antiperspirante de uz uman, preparate
fitocosmetice, preparate pe bază de colagen de
uz cosmetic, produse de parfumerie, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, pulverizatoare
pentru corp umplute, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, produse

CATERING & EVENTS
LOGISTICS SRL

938

3neschimbată
5neschimbată
10 neschimbată
35 neschimbată
44 neschimbată
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

pentru epilare și bărbierit, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților.
5 - Produse igienice pentru medicină,
suplimente alimentare pe bază de antioxidanţi
din struguri, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, fungicide, ierbicide.
10 - Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
35 - Publicitate, administrație comercială.
44 - Oferirea de servicii terapeutice şi
înfrumuseţare, inclusiv servicii de igienă şi de
îngrijire a sănătăţii pentru oameni, servicii de
terapie, servicii oferite de centre spa, saună,
frizerie şi coafură.
M 2022 01065

PFA BONDARENCO
CRISTIAN-FLORIAN

9 - Dispozitive pentru tehnologia informației,
9audio-vizuale, multimedia și fotografice, aparate, neschimbată
instrumente și cabluri pentru electricitate.

M 2022 01607

SC ALEVIA SRL

5 - produse și articole pentru igienă, antioxidanți, 5 - modificată
suplimente vitaminice și minerale, remedii
30 - ștearsă
naturale și farmaceutice, preparate cu extracte
din plante medicinale, alifii medicinale,
balsamuri de uz farmaceutic, balsamuri de uz
medical, produse chimico-farmaceutice, geluri
antibacteriene, geluri antiinflamatoare, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea pielii
939
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Nr. depozit,
dată
depozit,
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Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

(de uz medical), medicamente, picături pentru
ochi, picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, siropuri de uz farmaceutic,
sprayuri medicinale, suplimente homeopate,
uleiuri medicinale, unguente de uz farmaceutic,
șampoane medicinale, Preparate farmaceutice,
medicale, alimente și substante dietetice
adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare de uz medical pentru oameni,
produse și articole pentru igienă, suplimente
alimentare și preparate dietetice de uz medical,
antioxidanți, suplimente vitaminice și minerale,
remedii naturale și farmaceutice, preparate cu
extracte din plante medicinale, alifii medicinale,
balsamuri de uz farmaceutic, balsamuri de
uz medical, creme de protectie medicinale,
elixiruri, produse chimico-farmaceutice, geluri
antibacteriene, geluri antiinflamatoare, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picaturi
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, siropuri de uz farmaceutic,
șervetele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
sprayuri medicinale, suplimente homeopate,
uleiuri medicinale, unguente de uz farmaceutic,
940

Observatii
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

săpunuri și detergenti medicinali și dezinfectanți,
șampoane medicinale, toate aceste produse
fiind pe bază de sau conținând acid hialuronic și/
sau colagen.
5 - Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, cu excepţia suplimentelor alimentare
pentru tratarea sau ameliorarea afecţiunilor
gastro-intestinale.

5 - modificată

M 2022 04248 / CABINET INDIVIDUAL DE
CASTEL VINUM S.R.L.
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

33 - Vinuri spumante, cu denumire de origine
controlată TÂRNAVE - TÂRNĂVENI.

33 - modificată

M 2022 04613

3 - Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte, substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
6 - Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7 - Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele

3neschimbată
6neschimbată
7neschimbată
9neschimbată
21 neschimbată
22 neschimbată
28 neschimbată
34 - ștearsă

M 2022 03631

INTELLEXIS SRL

DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

DDEPOP SHOP SRL

941
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Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9 - Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
21 - Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
942

Observatii
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publicare
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Observatii

22 - Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușire,
amortizare și de umplutură, cu excepția hârtiei,
cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.
28 - Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
M 2022 04732

S.C. ANTIBIOTICE S.A.

5 - Medicamente de uz uman, destinate bolilor
cardiovasculare.

943

5 - modificată

8. MODIFICĂRI CONFORM DECLARAŢIEI
PREVĂZUTĂ LA ART. 11 DIN LEGE
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Modificări conform declarației prevăzută la art. 11 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

M 2002 01503

050008

32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
amănuntul oniine, servicii de comerţ cu ridicata,
agenție de informaţii comerciale, servicii de agenție
de import şi export, servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), servicii de abonament la ziare, pentru
terți, relaţii publice, închiriereaspaţiului publicitar,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii, informaţii despre depozitare,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitare / înmagazinare, închirierea
de ambarcaţiuni, servicii de agenţie de transport,
parcarea de maşini, închirierea de maşini, închirierea
autocarelor, distribuirea de energie, distribuirea
de energie electrică, însoţirea turiştilor, servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, închirierea de
garaje, închirierea de cai, spargerea gheţii, lansarea
de sateliţi pentru terţi, operarea ecluzelor de canal,
închirierea locurilor de parcare, ranfluarea navelor,
închirierea de frigidere / închirierea de dulapuri
frigorifice pentru alimente, închirierea maşinilor
de curse, închirierea containerelor de depozitare,
închirierea de portbagaje cu montare pe capota
947

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor
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Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
vehiculului, închirierea de depozite, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice, informaţii
despre transport, închirierea vagonetelor de cale
ferată, salvare subacvatică, închirierea de vehicule,
distribuirea apei, alimentarea cu apă.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară., rezervări pentru cazarea temporară,
rezervări la pensiuni, rezervări de hoteluri.

M 2002 01670

051359

1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte pentru sol, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale de
lipit) pentru scopuri industiale, apă acidulată pentru
reîncărcarea acumulatorilor, albumină (brută, animală
sau vegetală), hârtie cu albumină, albumină iodată,
albumină de malţ, materiale de moderare pentru
reactoarele nucleare, preparate bacteriere, altele
decât cele de uz medical sau veterinar, preparate
bacteriologice, altele decât cele de uz medical sau
veterinar, preparate bacteriologice pentru acetificare,
balsam de gurjum pentru utilizare în fabricarea
lacurilor, hârtie baritată, produse de conservare a
berii, produse de decantare şi conservare a berii,
pânză pentru schiţe, hârtie pentru schiţe, lichid de
frână, cazeină pentru scopuri industriale, ulei de
ciment (chit), caolin, film cinematografic, sensibilizat
dar neexpus, preparate de clarificare, culturi de
microorganisme, altele decât cele pentru uz medical
sau veterinar, hârtie diazo, noroi de foraj, substanţe
948

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor
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Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
de umplere a cavităţii arborilor (silvicultură), tablă
ferotipie (fotografie), filme sensibilizate, neexpuse,
materiale de filtrare a substanţelor vegetale,
preparate de filtrare pentru industria băuturilor,
cleirea vinului, material fisionabil pentru energia
nucleară, făină pentru scopuri industriale, conservaţi
pentru făină, fluide pentru circuitele hidraulice,
preparate de formare utilizate în turnătorie, nisip
de turnătorie, pământul lui fuller utilizat în industria
textilă, gelatină pentru scopuri fotografice, gelatină
pentru scopuri industriale, gene de seminţe pentru
producţia agricolă, chit, preparate cleioase pentru
altoirea arborilor, ceară de altoire pentru arbori,
lecitină (materie primă), cauciuc lichid, preparate
enzimatice pentru scopuri industrialee, enzime
pentru scopuri industriale, hârtie de turnesol, argilă
grasă, coajă de mangrove pentru scopuri industriale,
preparate de microorganisme, altele decât cele de
uz medical sau veterinare, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, produse de demulare pentru
matriţe, pulpă de hârtie, ghivece de turbă pentru
horticultura, hârtie fotometrică, hârtie fotografică,
plăci fotosensibile, preparate de reglare a creşterii
plantelor, făină de cartofi pentru scopuri industriale,
lichid de servodirecţie, substanţe pentru prevenirea
destrămării (pilor, compoziţii pentru repararea
tuburilor interioare ale anvelopelor, compoziţii pentru
repararea anvelopelor, apă de mare pentru scopuri
industriale, substanţe pentru conservarea seminţelor,
hârtie autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
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sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse, săpun
(metalic) pentru scopuri industriale, funingine pentru
scopuri industriale sau agricole, amidon, pentru
scopuri industriale, proteină (materie primă), sare,
brută, sare gemă, pământ pentru crestere, făină
de tapioca pentru scopuri industriale, hârtie de
turnesol, lichid de transmisie, pulpă de lemn, filme
de radiografie, sensibilizate dar neexpuse, apă
acidulată pentru reîncărcarea bateriilor, argilă china,
lut china, preparate de purificare, agenți de răcire
pentru vehicule cu motor, preparate cleioase pentru
formarea arborilor, preparate cu clei pentru formarea
arborilor, preparate cu clei pentru altoirea arborilor,
produse de limpezire a mustului, hârtie indicatoare,
alta decât pentru scopuri medicale sau veterinare.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, aglutinanti
pentru vopsele, benzi anti-corozive, preparate antimatuire pentru metale, badigeon, balsam de Canada,
preparate de legare pentru vopsele, fixatori pentru
acuarele, cerneala (toner) pentru fotocopiatoare,
cartuse de toner, umplute, pentru imprimante si
fotocopiatoare, preparate de protectie pentru metale,
lapte de var, grunduri, sicativi (agenti de uscare)
pentru vopsele, sumac pentru vernisuri, agenti de
ingrosare pentru vopsele, diluanti pentru vopsele,
diluanti pentru lacuri, terebentina (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru sasiul vehiculului,
strat de acoperire pentru sasiul vehiculului, chit
950

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
de sticlărie, ulei de ciment (chit), preparate pentru
îndepărtarea tapetului.
3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, hartie abraziva, panza abraziva,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
antiperspirante (articole de toaleta), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, saruri de baie.
nu cele pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
improspatarea respiratiei, benzi pentru improspatarea
respiratiei, ceara de cizmarie, betisoare din bumbac
pentru scopuri cosmetice, vata din bumbac pentru
scopuri cosmetice, produse pentru lustruirea dintilor,
hartie cu smirghel, şmirghel panza, gene false,
preparate pentru fumigatie (parfumuri), ţesatura din
fibra de sticla (tesatura abraziva), tamaie, betisoare
parfumate, preparate pentru indepartarea lacului,
şervetele impregnate cu lotiuni cosmetic, şervetele
impregnate cu preparate pentru demachiere, apa de
gura. nu cea pentru scopuri medicale, unghii false,
preparate pentru indepartarea vopselei, hartie de
lustruit, potpuriuri (arome), piatra ponce, saculeti
pentru parfumarea lenjeriei, glaspapir, lemn parfumat,
şampoane, şampoane pentru animale de companie
(preparate nemedicinale pentru ingrijire), pietre pentru
ras (astringenti), ceara de cizmarie, pietre pentru
netezire, ceara pentru croitorie, preparate de toaleta,
abtibilduri pentru unghii, piatra tripoli pentru lustruire,
preparate pentru indepartarea vernisului.
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4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări, fitile, aditivi,
nechimici, potriviţi combustibilului pentru motoare,
ceară de albine, ceară pentru curele, benzen, benzol,
ceară de carnauba, cerezină, ceară industrială,
preparate anti-alunecare pentru curele, suluri de
hârtie pentru aprindere, ceară (materie primă), aşchii
de lemn pentru aprindere, xilen, xilol.
5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi
metalice, case de bani, produse metalice necuprinse
în alte clase, minereuri, aliaje de lipit din aur, aliaj de
argint pentru lipit.
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare pentru
ouă., benzi adezive pentru scripeţi, alternatoare,
lagăre antifricţiune pentru maşini, rulmenţi antifrecare pentru maşini, dispozitive anti-poluare
pentru motoare, plăci (componente ale maşinilor),
plăci de zăvorâre, osii pentru maşini, inele cu
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bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile, lagăre de
rulmenţi pentru maşini, rulmenţi (componente ale
maşinilor), rulmenţi pentru arborii de transmisie,
burdufuri (componente ale maşinilor), dinamuri
bicicletă, portcuţite (componente ale maşinilor), lame
(componente ale maşinilor), bobine pentru războaiele
de ţesut / mosoare pentru războaiele de ţesut, tuburi
de cazan (componente ale maşinilor), cutii pentru
matriţe (tipărire), garnituri de frână, altele decât
cele pentru vehicule, saboţi de frână, alţii decât cei
pentru vehicule, segmente de frână, altele decât cele
pentru vehicule, poduri rulante, perii (componente
ale maşinilor), perii, acţionate electric (componente
ale maşinilor), perii de carbon (electricitate),
alimentatoare pentru carburatoare, carburatoare,
garnitură de cardă (componente ale maşinilor de
cardat), glisoare pentru maşinile de tricotat / sănii
pentru maşinile de tricotat, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, convertoare catalitice, lame pentru
tocătoarele staţionare, dălţi pentru maşini, mandrine
(componente ale maşinilor), site de cenuşă (maşini),
clapete de reţinere (componente ale maşinilor),
ambreiaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, compresoare (maşini), compresoare
pentru frigidere, instalaţii de condensare, biele
pentru maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, elemente de comandă hidraulice
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru maşini, motoare, aparate de
conversie a combustibilului pentru motoarele cu
combustie internă, capote metalice (componente
ale maşinilor), arbori cotiţi, manivele (componente
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ale maşinilor), chiulase de cilindru pentru motoare,
cilindri pentru maşini, cilindri pentru motoare, pistoane
amortizor (componente ale maşinilor), sisteme de
deschidere şi închidere a usilor hidraulice, sisteme
de deschidere şi închidere a uşilor, pneumatice,
separatoare de apă, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale masinilor), flori de burghiu (componente ale
maşinilor), tobe (componente ale maşinilor), perii
dinam, curele dinam, dinamuri, electrozi pentru
maşinile de sudat, colector de evacuare pentru
motoare, ţevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale maşinilor), curele de
ventilator pentru motoar, ventilatoare pentru motoare,
alimentatoare (componente ale maşinilor, aparate
de alimentare pentru cazanele cu motor, filtre pentru
curăţarea aerului de răcire, pentru motoare, filtre
ca şi componente ale maşinilor sau motoarelor,
drumuri de fum pentru cazanele cu motor, volante
de maşină, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, roţi de
cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
economizoare de combustibil pentru motoare,
diamante pentru tăiat geamuri (componente ale
maşinilor), bujii incadescente pentru motoare diesel,
inele pentru ungere (componente ale maşinilor),
cutii de unsoare (componente ale maşinilor), pietre
de şlefuit (componente ale maşinilor) ldiscuri de
ascuţit (componente ale maşinilor), ghidaje pentru
maşini, ciocane (componente ale maşinilor), bare de
suspensie (componente ale maşinilor), schimbătoare
de căldură (componente ale maşinilor), dispozitive
de aprindere pentru maşinile-unelte, carcase
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(componente ale maşinilor), dispozitive de aprindere
pentru motoarele cu combustie internă, magneţi
de aprindere, injectoare pentru motoare, aparate
de aplicare a cernelii pentru maşinile de tipărit,
cuţite pentru maşinile de cosit, cuţite (componente
ale maşinilor), cricuri (maşini), cricuri pneumatice,
îmbinări etanşe (componente ale motorului), carcase
pentru lagăre (componente ale maşinilor), lagăre
(componente ale maşinilor), demaroare cu pedală
pentru motociclete, calapoade pentru pantofi
(componente ale maşinilor), fusuri pentru războiul
de ţesut, lubrifianţi (componente ale maşinilor),
pietre de moară, matriţe (componente ale maşinilor),
amortizoare de zgomot pentru motoare, pistoane
pentru cilindri, pistoane pentru motoare, pistoane
(componente ale maşinilor), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de presiune
(componente ale maşinilor), supape de presiune
(componente ale maşinilor), cilindrii de tipărire, forme
de tipar, role de tipar pentru maşini, mecanisme de
propulsie, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
diagrame pentru pompe, pompe (componente ale
maşinilor, motoarelor), poansoane pentru maşinile de
perforat, cricuri cu cremalieră, radiatoare (de răcire)
pentru motoare, greble pentru maşini de greblat,
reductoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, tambure, mecanice, pentru furtunuri flexibile,
bobine (componente ale maşinilor), regulatoare
(componente ale maşinilor), cilindrii pentru laminoare,
fierăstraie cu masă (componente ale maşinilor), lame
de fierăstrău (componente ale maşinilor), rulmenţi
cu lubrifiere automată, suveici (componente ale
maşinilor), site (maşini de sitat sau componente
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ale maşinilor), sânii portcuţit (componente ale
maşinilor), glisoare pentru maşinile de tricotat / sănii
pentru maşinile de tricotat, bujii pentru motoarele
cu combustie internă, regulatoare de viteză pentru
maşini, motoare, arcuri (componente ale maşinilor),
suporturi pentru maşini, demaroare pentru motoare,
statoare (componente ale maşinilor), cazane cu abur,
plăci stereotip, presetupe de etanşare (componente
ale maşinilor), compresoare de supraalimentare,
ventuze pentru aparatele de muls, supraîncălzitoare,
mese pentru maşini, tambure pentru maşinile
de brodat, robineţi (componente ale maşinilor,
motoarelor), lancie termică (maşini), transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, articulaţii universale
(articulaţii cardanice), accesorii pentru aspiratoare
pentru diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
saci pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), roţi de maşini, mecanisme cu roţi dinţate,
vinciuri., arcuri-amortizoare de șocuri (componente
ale mașinilor)/ pistoane plonjor, robinete drenaj,
îmbinări (componente ale motorului), cilindrii
compactori/ cilindri compactori pentru pământ,
ventuze de fixare pe ugere pentru aparatele de muls.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
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case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru suturi., piele
artificială pentru scopuri chirurgicale, pompe de
sân, truse pentru instrumente utilizate de medici,
truse dotate cu instrumente medicale, prezervative,
contraceptive, nechimice, cârje, tetine pentru
biberon, suzete pentru bebeluşi, aparate pentru
masajul estetic, biberoane, supape pentru biberoane,
antifoane pentru urechi, inele pentru dentiţie,
amortizoare pentru cârje, sticle pentru bebeluși, tetine
pentru biberoane.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, dispozitive
contra orbirii pentru vehicule (corpuri de iluminat),
duze anti-stropire pentru robinete, aparate de
filtrare pentru acvarii, instalaţii pentru transportul
cenuşei, automate, reactoare nucleare, căzi de
baie, căzi de baie pentru băi de şezut, fitinguri
pentru baie, încălzitoare pentru pat, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, suporturi
pentru arzătoarele de gaz, arzătoare pentru lămpi,
carbon pentru lămpile cu arc, suflante pentru coşuri,
aparate de cromatografie pentru scopuri industriale,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), vane (încălzire), difuzoare de
lumină, instalaţii de desalinizare, aparate pentru
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economisirea combustibilului, aparate de alimentare
pentru cazanele de încălzire, coloane de distilare,
aparate de distilare, vase de expansiune pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, filamente pentru
lămpile electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, filtre (părţi de instalaţii casnice
sau industriale), fitinguri, formate, pentru cuptoare,
fitinguri pentru baie, lanterne (torte), coşuri de faclă
pentru utilizare în industria petrolieră, drumuri de
fum pentru cazanele de încălzire, forje, portabile,
fântâni, fântâni ornamentale, aparate de fumigatie,
nu cele pentru scopuri medicale, brichete pentru
aprinderea gazului, cutii de cenuşă pentru cuptoare,
accesorii de reglare pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii de
reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile de gaz,
lămpi de siguranţă, accesorii de siguranţă pentru
instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz, aparate de
epurare a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalaţiilor cu gaz), condensatoare de gaz,
altele decât componentele maşinilor, generatoare
de gaz (instalaţii), aparate pentru încălzirea lipiciului,
agăţătoare pentru lămpi, fitinguri pentru baie cu
aer cald, umidificatoare pentru radiatoarele de
încălzire centralizată, mobilier pentru cuptoarele
de ardere (suporturi), lămpi pentru ochelari, globuri
cu lampă, globuri pentru lămpi, reflectoare pentru
lămpi, abajururi, roci vulcanice utilizate la grătarele
în aer liber, supape pentru controlul nivelului în
rezervoare, suporturi de abajur, difuzoare de lumină,
brichete, brichete cu gaz, aparate de încărcare pentru
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cuptoare, robinete pentru ţevile de apă, aparate
pentru spălarea uleiului, fitinguri pentru cuptoare din
argilă refractară, pasteurizatoare, ţevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), instalaţii de polimerizare,
instalaţii de procesare a combustibililor nucleari şi
materialului nuclear moderator, instalaţii de epurare
pentru apele reziduale, capace de radiator, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, cadre de metal
pentru cuptoare, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru ţevi şi conducte, robinete (robineţi),
ventile termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), toalete, şaibe pentru robinetele de apă,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele\pentru scopuri
medicale., dispozitive anti-reflexie pentru vehicule
(corpuri de iluminat), canale de fum pentru coșuri,
sticle pentru lămpi, vase de toaletă, carcase pentru
lămpi.
12 - Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţă pentru
automobile), dispozitive contra orbirii pentru vehicule,
lanţuri antiderapante, dispozitive antifurt pentru
vehicule, alarme antifurt pentru vehicule, sisteme
de prevenire auditive pentru biciclete, caroserii
de automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, capote de automobile, anvelope de
automobile, fusuri de osie, osii pentru vehicule,
contragreutăţi pentru roţile vehiculului, benzi
pentru butucii de roată, coşuri adaptate pentru
biciclete, cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă,
ghidoane de bicicletă, pompe pentru anvelopele
de bicletă, anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele de
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bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de bicicletă,
jante pentru roţi de bicicletă, spiţe pentru roţile
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, căngi pentru ambarcaţiuni,
caroserii de vehicule, boghiuri pentru vagoanele
de care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de frână
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, frâne de
bicicletă, amortizoare pentru materialele rulante
feroviare, bări de protecţie pentru automobile, capace
pentru rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
cărucioare, carcase pentru anvelopele pneumatice,
rotile pentru cărucioare (vehicule), vagonete, circuite
hidraulice pentru vehiculef cărucioare de curăţenie,
lacheţi (nautică), ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre, altele decât
componentele motoarelor, cuplaje pentru vehiculele
terestre, cartere pentru componentele vehiculelor
terestre, altele decât pentru motoare, gruie pentru
ambarcaţiuni, semnalizatoare pentru biciclete,
mecanisme de decuplare pentru ambarcaţiuni, uşi
pentru vehicule, protecţii pentru roţile de bicicletă,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare pentru vehiculele terestre,
scaune de catapultare pentru aeronave, lagăre de
motor pentru vehiculele terestre, motoare pentru
vehiculele terestre, tranchete pentru nave, roţi de
cuplaj pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, tetiere pentru scaunele vehiculului,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote pentru
vehicule, claxoane pentru vehicule, cărucioare
pentru furtun, capace pentru butucul roţii, petice din
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cauciuc adezive pentru repararea camerelor de aer,
butuci pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile de
bicicletă, cai înclinate pentru ambarcaţiuni, motoare
cu reacţie pentru vehiculele terestre, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru vehicule,
roţi de cărucioare miniere, motoare, electrice, pentru
vehiculele terestre, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor, padele
pentru canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
pontoane, hublouri, cărucioare pentru copii, huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioare, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, cuplaje de cale ferată, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
truse de scule pentru repararea camerelor de
aer, alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţi de vehicule, material rulant pentru căile
ferate funiculare, material rulant pentru căile ferate,
furcheţi, cârme, huse pentru şeile bicletelor sau
motocicletelor, genţi de şa adaptate pentru biciclete,
şei de bicicletă sau motocicletă, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, scaune de siguranţă
pentru copii, pentru vehicule, elice surub, elice cu
surub pentru barci, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
amortizoare cu arc pentru vehicule, amortizoare de
şocuri pentru automobile, cărucioare de cumpărături,
vagoane laterale, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, cuşete de dormit
pentru vehicule, cuşete de dormit, slot pentru navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,
cleme de spiţe pentru roţi, transmisii de comandă
pentru nave, volane pentru vehicule, parasolare
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adaptate pentru automobile, amortizoare suspensie
pentru vehicule, obloane ridicătoare (componente
ale vehiculelor de teren), cadre de lemn (cadre)
pentru nave, bene basculante pentru autocamioane,
bene basculante pentru camioane, aparate de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune pentru
vehiculele terestre, bare de torsiune pentru vehicule,
motoare de tractiune, remorci pentru vehicule, lanţuri
de transmisie pentru vehiculele terestre, arbori de
transmisie pentru vehiculele terestre, transmisii pentru
vehiculele terestre, benzi de rulare pentru vehicule
(tip tractor), benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), benzi de rulare pentru reşaparea anvelopelor,
cărucioare, drezine de mână, anvelope fără cameră
pentru biciclete, turbine pentru vehiculele terestre,
cărucioare cu două roţi, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru vehicule,
tapiţerii pentru vehicule, supape pentru anvelopele
vehiculului, roţi de vehicul, bare de protecţie pentru
vehicule, spiţe pentru roţile vehiculului, arcuri de
suspensie pentru vehicule, scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), manşe de comandă pentru
vehicule, roabe, scaune cu rotile, geamuri pentru
vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz, roți de
bicicletă, discuri de frână pentru vehicule, cărucioare
de transportat oala de turnare, bandaje pentru roțile
de cale ferată, coșuri de fum pentru nave, coșuri de
fum pentru locomotive, vâsle, coci de nave, camere
de aer pentru anvelopele pneumatice, camere de aer
pentru anvelopele de bicicletă, anvelope pneumatice.
13 - Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozibili,
focuri de artificii, curele de umăr pentru arme, culate
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ale armelor de foc, tuburi de cartuşe, aparate pentru
încărcarea cartuşelor, cartuşiere, perii de curăţat
armele de foc, capsule detonante, fitile detonante
pentru explozivi, capse detonante, altele decât
jucăriile, detonatoare, aparate pentru umplerea
curelelor cu cartuşe, platforme de tragere, sigurante
pentru explozivi, pentru utilizare în mine, fitile pentru
explozivi, afeturi de tun (artilerie), cocoaşe pentru
arme şi puşti, amortizoare de zgomot pentru pistoale,
amorse (sigurante), ţevi de puşcă, cutii pentru puşti,
oglinzi de ochire pentru puşti, obiective pentru arme
si pusti, dispozitive de ochire, altele decât lunetele de
vizare, pentru armele de foc, dispozitive de ochire,
altele decât lunetele de vizare, pentru artilerie,
rachete de semnalizare, arme cu gaze lacrimogene,
iască, piedică a trăgaciului pentru arme şi puşti,
puncte de pivotare pentru armele grele, curele
adaptate pentru muniție.
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate necuprinse în alte clase,
giuvaeruri, bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente de cronometrat.
15 - Instrumente muzicale., bastoane de tambur,
burdufuri pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, arcuşuri pentru instrumentele
muzicale, cutii pentru instrumentele muzicale,
cutguturi pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, baghete de dirijori, feţe de tobe,
beţe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal pentru
arcuşuri (pentru instrumentele muzicale), regulatoare
de intensitate pentru pianele mecanice, cadre de
timpan, claviaturi pentru instrumentele muzicale,
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clape pentru instrumentele muzicale, muştiucuri
pentru instrumentele muzicale, benzi de hârtie
pentru instrumentele muzicale mecanice (pianolă),
pupitre pentru partituri, surdine pentru instrumentele
muzicale, pedale pentru instrumentele muzicale,
cheiţe (de acordare) pentru instrumentele muzicale,
regulatoare de intensitate pentru piane mecanice,
claviaturi de pian, corzi de pian, clape de pian,
plectre, ancii, stative pentru instrumentele muzicale,
baghete pentru arcuşuri pentru instrumentele
muzicale, corzi (pentru instrumentele muzicale),
ciocănele de acordare, diapazoane, dispozitive
de întors paginile pentru partituri, valve pentru
instrumentele muzicale, tuburi sonore pentru orgi.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase), cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte clase,
produse din materiale plastice semifinite, materiale
de călăfătuire, etanşat şi izolat, tuburi flexibile
nemetalice., acetat de celuloză, semiprelucrat,
răşini acrilice (semiprelucrate), folii de protecţie antireflexie, bariere plutitoare anti-poluare, materiale
pentru garnituri de frână, parţial prelucrate, fibre
de carbon, altele decât cele utilizate la produsele
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textile, folie de celuloză regenerată, alta decât cea
utilizată la împachetat, garnituri de ambreiaj, fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
garnituri de etanşare pentru cilindri, fibră vulcanizată,
suporturi din spumă pentru aranjamentele florare
(produse şi semifinisate), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, manse pentru tevi, nemetalice, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, şaibe din cauciuc
sau fibră vulcanizată, folii din plastic pentru scopuri
agricole, substanţe din plastic, semiprelucrate.,
rășini sintetice, semiprelucrate, rășini artificiale,
semiprelucrate, materiale de ranforsare, nemetalice.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi rigide
nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice, monumente
nemetalice, coloane publicitare, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru acvarii,
umbrare (structuri, nemetalice), balize nemetalice,
neluminoase, voliere (structuri nemetalice), fântâni
pentru păsări (structuri), nemetalice, busturi din
piatră, beton sau marmura, materiale de construcţii,
nemetalice, cabane, nemetalice, colibe, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, ciment
pentru cuptoare, doage de lemn, cuşti pentru găini,
nemetalice, canale pentru coşul de fum, nemetalice,
argilă refractară, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cutii poştale din zidărie, plăcuţe memoriale,
nemetalice, cocini pentru porci, grajduri, plăci şi benzi
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din material sintetic pentru marcarea drumurilor,
eşafodaje, nemetalice, statuete din piatră, ciment
sau marmură, statui din piatră, ciment sau marmură,
silozuri, nu din metal, piscine (structuri nemetalice),
lucrări de zidărie din piatră, lucrări de artă din piatră,
ciment sau marmură, verande, nemetalice pentru
cladiri, patinoare (structuri nemetalice), panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
semne neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
semne neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
rezervoare din zidărie, lemn pentru fabricarea
ustensilelor casnice.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse
în alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne gonflabile,
nu pentru scopuri medicale, saltele pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, gheare de animale,
coarne de animale, copite de animale, bambus,
perdele din bambus, perdele decorative din mărgele,
rotile pentru pat, nemetalice, fitinguri pentru pat,
nemetalice, somiere (lemn), stupi, cufere, lăzi,
perne, capace pentru sticle, nemetalice, dopuri,
nemetalice, busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
cârlige pentru haine, nemetalice, cârlige, nemetalice,
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, inchideri,
nemetalice, pentru containere, sicrie, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, faguri artificiali, corali, fildes, brut
sau semiprelucrat, huse pentru îmbrăcăminte (dulap),
inele pentru perdele, suporturi pentru perdele, nu
cele din material textil, călăreţi pentru prinderea
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perdelei de şină, şine pentru perdele, cârlige
pentru perdele, fitinguri de uşi, nemetalice, dibluri,
nemetalice, cepuri, nemetalice, sifoane de scurgere
(supape) din plastic, borduri din plastic pentru
mobile, gherghefuri, ventilatoare pentru uz personal
(neelectrice), coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivece, urne funerare,
rotile pentru mobilă, nemetalice, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), balamale, nemetalice,
corn, neprelucrat sau semiprelucrat, carapace de
broască ţestoasă, imitaţie de carapac de broască
testoasă, jaluzele interioare (mobilă), premergătoare
pentru sugari, obiecte publicitare gonflabile, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, cuşti pentru animalele
de companie, covoraşe, detaşabile, pentru chiuvete,
saltele, elemente mobile (decoraţiuni), geamanduri
de ancorare, nemetalice, sidef, neprelucrat sau
semiprelucrat, mulaje pentru ramele de tablouri,
căsuţe pentru animalele de gospodărie, scoici, perne
pentru animalele de companie, suporturi de rame,
paie împletite (cu excepţia rogojinelor), stuf (materiale
împletite), suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, capace de etanşare, nemetalice, scoici, jaluzele
interioare lamelare, saci de dormit pentru camping,
coarne de cerb, statui din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic ceară, saltele din paie, împletituri din paie,
borduri din paie, animale împăiate, păsări împăiate,
blaturi de mese, mânere nemetalice pentru unelte,
manechine pentru croitori, manechine, fitinguri pentru
ferestre, nemetalice, valve din plastic pentru ţevile
de apă, bancuri de menghină, nemetalice, figurine
de ceara, os de balenă, prelucrat sau semiprelucrat,
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clopoţei (decoraţiuni), lucrări de artă din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, ambră galbenă, chihlimbar, saltele
cu aer, nu cele pentru scopuri medicale, articole
pentru pat, cu excepția lenjeriei, capse pentru sticle,
nemetalice, agășători pentru haine, galerii opentru
perdele, cordoane pentru draperii, organizatoare
pentru bijuterii, spumă de mare, cuibare pentru
animale de companie, jaluzele de interior (umbre),
mobilă, perne.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
capcane pentru insecte zburatoare, scăldători pentru
păsări, colivii, pentru pasari, cuşti pentru animalele
de companie, aparate de odorizare de uz personal,
hrănitoare, aţă dentară pentru uz stomatologic,
mânere de uşi din porţelan, mănuşi de grădinărit,
terarii de interior (cultivarea plantelor), tăviţe pentru
necesităţile animalelor de companie, vase sacre,
nu din metale preţioase, suporturi pentru meniuri,
capcane pentru şoareci, cuiburi cu ouă, artificiale,
duze pentru furtunurile de udat, duze pentru stropitori,
inele pentru păsări, pudriere, goale, capcane pentru
şobolani, intinzătoare pentru mănuşi, întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, arbori de pantofi (targi), limbi
de pantofi, seringi pentru udarea florilor şi plantelor,
dispozitive de udare, dispozitive de stropit., ustensile
cosmetice, stropitori.
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22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinşi în alte clase), materiale de umplutură
(cu exceptia cauciucului sau a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute, benzi de ambalare
sau legare, nemetalice, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, hamuri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, coconi, hamace, benzi din
cânepă, benzi cu bride pentru jaluzelele veneţiene,
scări de frânghie, rumeguş, chingi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, curele, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, benzi pentru legat via,
vată pentru filtrare, aşchii de lemn, lână tunsa, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice.
23 - Fire de uz textil.
24 - Tesături şi articole textile necuprinse în alte clase,
cuverturi de pat şi feţe de masă, banere, draperii
din material textil sau plastic, steaguri nu din hartie,
huse din plastic pentru mobilă, materiale plastice
(înlocuitoare de ţesături), perdele de duş din material
textil sau plastic.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap, scutece textile pentru bebeluşi, şervetele textile
pentru bebeluşi, carâmbi pentru cizme, casca de
purtare, fitinguri metalice pentru încălţăminte, carâmbi
pentru încălţăminte, cloşuri pentru pălării (schelete),
protecţii de călcâi pentru încălţăminte, protecţii pentru
gulere, bretele pentru sosete, şosete-tălpici, tocuri,
dispozitive anti-alunecare pentru cizme si pantofi,
buzunare pentru îmbrăcăminte, căptuşeli de-a gata
(piese de îmbrăcăminte), plastroane pentru cămăşi,
platei de cămăşi, tălpi pentru încălţăminte, crampoane
pentru ghetele de fotbal (pantofi), bombeuri pentru
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încălţăminte, rame pentru încălţăminte, fitinguri
metalice pentru încălțăminte.
26 - Dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale.,
fructe artificiale, insigne pentru purtare, nu din metale
preţioase, cleme pentru curele, pene de păsări
(accesorii de îmbrăcăminte), închizători pentru
bluze, ace de năvădit, cutii de ace, nu din metal
pretios, brasarde, broşe (accesorii de îmbrăcăminte),
catarame (accesorii de îmbrăcăminte), suporturi
pentru gulere, numere de concurs, fanoane pentru
corsete, corsete, invelitori de ceainic, forme pentru
cârpit, articole decorative pentru păr, benzi elastice,
bărbi false, păr fals, mustăţi false, închizători pentru
îmbrăcăminte, închizători pentru bretele, pene
(accesoriile îmbrăcăminte), mercerie (articole
necesare în croitorie), cu excepţia aţelor, elastice
de păr, ace de păr, ace pentru ondularea părului,
agrafe de păr, plase pentru păr, căşti pentru vopsirea
părului, hârtie pentru ondularea părului, extensii de
păr, ondulatoare de păr, electrice şi neelectrice, altele
decât ustensilele manuale, ornamente pentru pălării,
nu din metale preţioase, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, păr uman, litere pentru
marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor, perne pentru ace, truse
de ace, numerale pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struţ (accesorii de
îmbrăcăminte), perne pentru ace, şuviţe împletite,
hamuri pentru ghidarea copiilor, cutii de cusut,
degetare pentru cusut, şireturi, ornamente pentru
incaltaminte,nu din metale preţioase, catarame pentru
pantofi, pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte, ace
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pentru confecţionarea plaselor de pescuit, paiete
pentru îmbrăcăminte, moţuri (pompoane), calote din
păr, cleme de pantaloni pentru ciclişti, peruci, şireturi
de lână, fermoare, petice termoadezive pentru
decorarea articolelor textile (mercerie), închizători cu
fermoar.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet, cu
excepţia celor din materiale textile, gazon artificial,
covoare din franghii impletite pentru partiile de schi,
tapet.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente pentru pomul
de Crăciun, momeală artificială pentru pescuit,
genţi special concepute pentru schiuri şi plăci de
surf, vârfuri pentru tacurile de biliard, indicatoare de
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de muşcătură
(unelte de pescuit), camere de mingi pentru jocuri,
capse pentru pistoale (jucării), cretă pentru tacurile de
biliard, pomi de crăciun din material sintetic, confetti,
genţi de cricket, unelte pentru refacerea gazonului
(accesorii de golf), unelte pentru remedierea găurilor
din gazon (accesorii de golf), canturi de schiuri,
cârlige pentru peşte, linii (fire) de pescuit, plute de
pescuit, saci de golf, cu sau fără roţi, corzi pentru
rachete, gută pentru pescuit, mosoare pentru zmeie,
catarge plăcile de windsurf cu velă, căptuşeli de
protecţie (părţi din costumele de sport), bile umplute
cu vopsea (muniţie pentru pistoalele de paintball),
articole sportive, rulouri pentru bicicletele staţionare
de antrenament, colofoniu utilizat de atleţi, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, răzuitoare pentru
schiuri, piei de focă (învelitori pentru schiuri), legături
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pentru schiuri, acoperiri pentru tălpile clăparilor, ceara
pentru schiuri, margini elastice pentru masa de
biliard, instrumente de marcare pentru repozitionarea
bilei pe masa de biliard, suporturi pentru pomii de
Crăciun, jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, albumină
pentru uz culinar, alginaţi pentru uz culinar, migdale,
măcinate, măduvă de animale alimentară, fiertură,
bulion, concentrate de fiertură, concentrate de bulion,
cazeină pentru uz alimentar, caviar, scoici, nu vii, raci,
nu vii, crochete, crustacee, nu vii, cuiburi de păsări
comestibile, pudră de ouă, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, gelatină, gelatină
alimentară, humus (pasta de naut), sucuri vegetale
pentru gătit, castraveţi de mare, nu vii, homari, nu
vii, ciuperci, conservate, midii, nu vii, nuci, preparate,
stridii, nu vii, creveţi, nu vii, proteină pentru consum
uman, cârnaţi în aluat, moluşte, nu vii, creveţi, nu
vii, arahide, preparate, pectină pentru uz culinar,
polen preparat ca produs alimentar, cheag, viermi de
mătase în stadiu de crisalidă pentru consum uman,
preparate pentru supă, supe, tofu, trufe, conservate,
tahini (pasta de susan), extracte din buruieni pentru
alimente.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
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mirodenii, gheaţă, pastă de migdale, preparate
aromatice alimentare, baozi, agenţi de legare pentru
îngheţată, pesmet, pudră de tort, cocă de tort,
aluat de tort, decoraţiuni comestibile pentru torturi,
arome pentru tort (altele decât uleiurile esenţiale)
capere, caramele (dulciuri), gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, mălai, porumb, copt, cuşcuş: orz măcinat,
ovăz măcinat, paste alimentare făinoase, alimente
făinoase, esenţe pentru produsele alimentare, cu
excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale,
fermenţi pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru băuturi, arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, glucoza pentru uz culinar,
gluten pentru uz culinar, şroturi pentru consum
uman, halva, boabe de porumb uscate şi tratate, orz
decorticat, ovăz decorticat, infuzii, nu cele medicinale,
extract de malţ alimentar, malţ pentru consum
uman, maltoză, mentă pentru produse de cofetărie,
îndulcitorijjaturali, tăieţei, paste, fidea, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, propolis, clei de albine pentru
consum uman, prăjiturele cu orez, budinci, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, sandvişuri,
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de marer (pentru
gătit), gris, pacheţele de primăvară, amidon alimentar,
preparate pentru întărirea frişcăi, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), tacos, agenţi de îngroşare pentru
gătirea alimentelor, sirop auriu, ferment, agenți de
frăgezire a cărnii, pentru uz casnic.
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31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ, aditivi pentru furaje, nu pentru
scopuri medicale, preparate pentru îngrăşarea
animalelor, preparate pentru îngrăşarea animalelor
domestice, nisip aromat (aşternut) pentru animalele
de companie, deşeuri distilate pentru consum animal,
var pentru furajele animalelor, aşternut pentru
animale, aşternut de turbă, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, proteine pentru consumul animal,
reziduuri din cazan, după distilare, hârtie de culoare
nisipului (aşternut) pentru animalele de companie,
coroane din flori naturale.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)., esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe
(alcoolice).
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri, ţigări,
ţigări care conţin substituenţi de tutun, nu pentru
scopuri medicale, trabucuri, ierburi pentru fumat.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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, ţinerea evidenţei
contabile, contabilitate, întocmirea extraselor de
cont, închirierea de spaţiu publicitar, actualizarea
materialelor publicitare, analiza costurilor, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonaţii indisponibili,
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stabilirea abonamentelor la ziar (pentru terţi),
licitaţie, audit, facturare, asistenţă în managementul
afacerilor, investigaţii privind afacerile, cercetare
privind afacerile, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
prognoze economice, servicii de agenţie de ocupare
a forţei de muncă, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de evaluare a lânii, servicii de clasificare a
lânii, servicii de localizare a vagoanelor de marfa
prin intermediul computerului, servicii de agenţie
de import-export, studii de marketing, cercetare de
marketing, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, închiriere de echipamente şi maşini de
birou, sondaje de opinie, întocmirea statelor de
plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, testarea
psihologică pentru selectarea personalului, relaţii
publice, închirierea de material publicitar, închirierea
maşinilor de fotocopiere, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor, promovarea vânzărilor (pentru terţi),
aranjarea vitrinelor, pregătirea documentaţiei
fiscale, sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea materialelor publicitare,
servicii de evaluare a cherestelei, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție pentru
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terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi).
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluarea antichităţilor, evaluarea
operelor de artă, evaluarea bijuteriilor, evaluare
numismatică, evaluarea timbrelor, strângerea de
fonduri caritabile, depozite de valori, consultanţă
financiară, informaţii financiare, sponsorizare
financiară, consultanţă în asigurări, informaţii
în domeniul asigurărilor, organizarea colectelor
monetare, servicii de depozite sigure pentru valori.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
întreţinerea şi repararea avioanelor, tratament
anticoroziv pentru vehicule, servicii de realizare a
zăpezii artificiale, curăţarea şi repararea cazanelor,
supravegherea construcţiei de clădiri, închirierea
de buldozere, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
spălarea autoturismelor, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), curăţarea articolelor
de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de curăţare,
închirierea echipamentelor de construcţii, informaţii
privind construcţia, închirierea macaralelor
(echipamente de construcţii), demolarea clădirilor,
curăţarea scutecelor, dezinfectare, închirierea
pompelor de drenaj, forarea de puţuri, curăţarea
uscată, închirierea excavatoarelor, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, servicii de fracţionare, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor hardware
ale calculatorului, suprimarea interferenţelor în
ceea ce priveşte aparatele electrice, ascuţirea
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cuţitelor, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, întreţinerea articolelor din piele,
curăţare şi reparare, călcarea lenjeriei, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor cu
motor, spălarea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi maşinilor
de birou, vopsirea sau repararea semnelor,
vopsire, interioară şi exterioară, aplicarea tapetului,
şlefuire cu piatră ponce, exterminarea şobolanilor,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii de
exploatare în carieră, reumplerea cartuşelor de toner,
renovarea articolelor de îmbrăcăminte, restaurarea
lucrărilor de artă, restaurarea instrumentelor
muzicale, informaţiilor legate de reparaţii, închirierea
maşinilor de măturat străzile, protecţie anticorozivă,
întreţinerea şi repararea seifurilor, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur, lăcuire,
gresarea vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, spălarea lenjeriei, spălare, curăţarea
geamurilor.
38 - Telecomunicaţii, închirierea telefoanelor,
închirierea aparatelor fax, informaţii in domeniul
telecomunicaţiilor, închirierea aparatelor de trimitere
a mesajelor, închirierea de modemuri, închirierea
echipamentului de telecomunicaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii, închirierea de ambarcaţiuni,
închirierea de maşini, parcarea de maşini, servicii
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de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea de
mesaje, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, închirierea
clopotelor de scufundare, închirierea costumelor
de scufundare, distribuirea de energie, distribuirea
de energie electrică, însoţirea turiştilor, închirierea
congelatoarelor, intermediere marfa, servicii de
agenţie de transport, închirierea de garaje, închirierea
de cai, spargerea gheţii, lansarea de sateliţi pentru
terţi, servicii de alimbare, operarea ecluzelor de
canal, livrarea de colete, închirierea locurilor de
parcare, pilotarea, ranfluarea navelor, închirierea
de frigidere, închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, închirierea maşinilor de curse, închirierea
containerelor de depozitare, închirierea de vehicule,
închirierea de portbagaje cu montare pe capota
vehiculului, închirierea de depozite, închirierea
scaunelor cu rotile, operaţiuni de salvare (transport),
salvarea navelor, brokeraj naval, descărcare marfa,
furnizarea de informaţii cu privire la serviciile de
depozitare, remorcare, oficii de turism (cu excepţia
rezervărilor la hotel), servicii de broker de transport,
rezervări de transport, informaţii despre transport,
salvare subacvatică, descărcarea încărcăturilor,
alimentarea cu apă, distribuirea apei.
40 - Tratament de materiale, purificarea aerului,
dezodorizarea aerului, împrospătarea aerului,
fabricarea cazanelor, legătorie, tivirea ţesăturilor,
tăierea ţesăturilor, modificarea articolelor de
îmbrăcăminte, servicii de separare a culorilor,
confecţionarea personalizată a blănurilor, croitorie,
brodare, asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, servicii de tehnician dentar, producerea
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de energie, înrămarea lucrărilor de artă, închirierea
generatoarelor, tăierea cheilor, închirierea maşinilor
de tricotat, tipărire litografică, tipărirea offset,
imprimarea de modele, servicii de fotoculegere,
imprimare fotografică, tipărire, imprimarea serigrafîcă,
sacrificarea animalelor, taxidermie, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor, tratarea
apei.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, dresarea animalelor, rezervarea
locurilor pentru spectacole, închirierea de aparate
cinematografice, dublări, informaţii în domeniul
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
tehnoredactare computerizată electronică, informaţii
în domeniul divertismentului, interpretarea în
limbajului semnelor, servicii de împrumut ale
bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii electronice
(nedescărcabile), microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de model pentru artişti, închirierea
de aparate cinematografice, servicii de reporteri de
ştiri, organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, raportare fotografică, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, publicarea de texte
(altele decât textele de publicitate), publicarea cărţilor,
închirierea aparatelor de radio şi televizoarelor,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
închirierea echipamentelor audio, închirierea de
decoruri pentru spectacole, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, închirierea de înregistrări
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sonore, închirierea de echipament sportiv (cu
excepţia vehiculelor), închirierea de terenuri de sport,
închirierea de facilităţi pentru stadioane, închirierea
de decoruri pentru scenă, subtitrare, închirierea
terenurilor de tenis, cronometrarea evenimentelor
sportive, traducere, închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video,
închirierea camerelor de filmat, editarea casetelor
video, închirierea, casetelor video, înregistrarea
pe casete video, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile.
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, autentificarea lucrărilor de artă,
însămânţarea norilor, închirierea de calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, proiectarea de decoraţiuni interioare,
proiectarea de rochii, design de arte grafice,
proiectarea ambalajelor, găzduirea site-urilor (site-uri
web), cercetare şi dezvoltare (pentru terţi), informaţii
meteorologice, prognoze meteorologice.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, rezervări la pensiuni, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, închirierea
clădirilor transportabile, închirierea de cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijirea frumuseţii pentru oameni sau
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pentru animale, servicii de agricultură, horticultură
şi de silvicultură, închirierea de echipamente
pentru ferme, aranjamente florale, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultura,
horticultura şi silvicultură, închirierea de echipamente
medicale, consiliere farmaceutică, închirierea
instalaţiilor sanitare, exterminarea dăunătorilor (pentru
agricultură, acvacultura, horticultura şi silvicultură),
realizarea coroanelor.
45 - Servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii juridice, consultanta in ceea ce priveste
securitatea.

M 2003 00888

054838

1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări, fitile.
5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi
metalice, case de bani, produse metalice necuprinse
în alte clase, minereuri.
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare pentru
ouă.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
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pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru suturi
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
12 - Vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană
şi navală.
13 - Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozibili,
focuri de artificii.
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate necuprinse în alte clase,
giuvaeruri, bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente de cronometrat.
15 - Instrumente muzicale.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase), cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semifinite,
materiale de călăfătuire, etanşat şi izolat, tuburi
flexibile nemetalice.
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18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi rigide
nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice, monumente
nemetalice.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse în alte
clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn, os,
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
23 - Fire de uz textil.
24 - Tesături şi articole textile necuprinse în alte clase,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap.
26 - Dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet, cu
excepţia celor din materiale textile.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente pentru pomul de
Crăciun.
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29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, cu excepţia bunurilor
cuprinse in clasele 22, 31, 34, lucrări de birou.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, imobile, și anume servicii de
închiriere, estimare a bunurilor imobiliare și finanțare,
analiză financiară, emiterea de carduri de credit,
încasări de chirii, evaluarea costurilor de reparații
(evaluări financiare), evaluarea antichităților, informații
financiare, consultanță financiară, servicii de
finanțare, transfer electronic de fonduri, împrumuturi
în rate, închirieri de apartamente, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), servicii bancare de banking
pentru ipoteci, servicii financiare de lichidare a
afacerilor, investiții de capital, consultații în domeniul
asigurărilor, informații în domeniul asigurărilor, servicii
financiare, agenții de colectare de debite, servicii
oferite de trusturi de investiții, holdinguri, schimb
valutar, managementul financiar, servicii în domeniul
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asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de aqenți
sau brokeri de asigurări, serviciile oferite asiquraților
și servicii de subscriere de asigurări, emiterea de
semne de valoare, banking, home banking, servicii
de sponsorizare financiară, împrumuturi financiare,
fonduri de investiții, servicii bancare de economisire,
managementul apartamentelor, strângerea de fonduri
caritabile, depozite de valori, management financiar,
evaluare financiară, asigurări, servicii bancare,
imobiliarei, investiții în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
organizarea colectelor, evaluări imobiliare, oferirea
de reduceri, colectarea chiriilor, evaluarea timbrelor,
emiterea de jetoane valori, consultantă financiară,
consultantă privind asigurările, verificare de cecuri,
servicii de broker.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
mentenanța piscinelor, servicii referitoare la
construcția de clădiri, parcări, drumuri, poduri, baraje
sau linii de transmisie, servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcții, servicii de
reparații, și anume servicii destinate reconditionării
obiectelor în urma uzurii, defectării, deteriorării
sau distrugerii parțiale (readucerea unui edificiu
sau a altui obiect în starea inițială), instalarea și
repararea aparatelor pentru condiționarea aerului,
instalare și reparații de aparate electrice, reparare
de ascensoare, spălătorii auto, întreținere și
reparație a autovehiculelor, stații de service auto,
instalarea, întreținerea și repararea mașinilor și
echipamentelor de birou, instalații, întreținere
și reparații de calculatoare, curățarea clădirilor
(interior), construcția standurilor de expoziții și
magazine, informații în domeniul construcțiilor,
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informații în domeniul reparațiilor, supervizarea
construcțiilor de clădiri, curățarea drumurilor, demolări
de construcții, curățarea hainelor, deratizare, alta
decât pentru agricultură, servicii de dezinfectare,
curățarea clădirilor (exterior), lucrări de etanșeizare,
servicii de instalații și reparații telefoane, instalare
și reparații echipamente de încălzire, instalații
sanitare, izolarea clădirilor, restaurări de mobilier,
construcții subacvatice, reparații subacvatice,
tencuire, zidărie, zugrăvit interior și exterior, asfaltare,
izolarea clădirilor, servicii de etanșarea clădirilor,
tapetare, repararea umbrelelor, zugrăveli, interioare
și exterioare, presarea articolelor de îmbrăcăminte,
servicii pentru acoperișuri.
38 - Telecomunicaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri cu
exceptia produselor claselor 22, 31, 34, organizare
de călătorii.
40 - Tratament de materiale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, parcuri de distracție, grădini
zoologice, producție de spectacole, prezentare de
spectacole live, informații în materie de divertisment,
divertisment radio, divertisment televizat, producția
de filme, agenții de modele pentru artiști, biblioteci,
împrumut biblioteci mobile, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare, publicare de cărți, servicii
de publicare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de casino (jocuri de noroc), servicii de
cinema, cluburi de noapte, cluburi de sănătate,
servicii oferite de cluburi (educație sau divertisment),
organizarea și conducerea de colocvii, organizarea
și conducerea de conferințe, organizarea și
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conducerea de congrese, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea și conducerea de competiții
sportive, organizarea și conducerea de concursuri
(educație sau divertisment), închirierea de decoruri
pentru spectacole, servicii de discotecă, furnizarea
publicațiilor electronice online, nedescărcabile,
furnizarea facilităților de golf, organizarea de expoziții,
în scopuri culturale sau educative, organizarea de
târguri în scopuri culturale sau educative, proiecții
de filme cinematografice, jocuri on-line într-o rețea
de calculatoare, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de concursuri de frumusețe,
planificare de petreceri, informații în materie de
crecreere, producții teatrale, rezervarea de locuri
pentru spectacole, producție de spectacole, studiouri
de înregistrare, subtitrare, școli (internat), școli
(creșă), închirierea de filme, circuri, servicii de
karaoke, închirierea de stadioane, închirierea de
echipament pentru sport, cu excepția vehiculelor,
servicii de tabere de vacanță (divertisment), servicii
de fotografie, academii (educație), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment sau
educație), organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea congreselor, servicii de amuzament,
informații despre divertisment, închirierea de filme,
studiouri de film, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de competiții sportive,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, fumizarea facilităților
de recreere, închirierea de decoruri.
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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, servicii juridice.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijirea frumuseţii pentru oameni sau
pentru animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.
45 - Servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor.

M 2003 01421

056044

32 - Bere, ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
demonstrații de produse, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terți.

M 2003 01679

056793

30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, preparate aromatice alimentare,
capere, preparate pentru întărirea frișcăi, esențe
pentru produsele alimentare, cu excepția esențelor
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eterice și a uleiurilor esențiale, agenți de îngroșare
pentru gătirea alimentelor, îndulcitori naturali, midon
alimentar, mentă pentru produse de cofetărie,
sandvișuri, budinci, arome, altele decât uleiurile
sențiale, pentru băuturi, extract de malț alimentar,
propolis/clei de albine, lăptișor de matcă, pentru
consum uman, nu pentru scopuri medicale, sushi.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

M 2003 04634

057065

30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, preparate aromatice alimentare,
capere, preparate pentru întărirea frișcăi, esențe
pentru produsele alimentare, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, agenți de îngroșare
pentru gătirea alimentelor, îndulcitori naturali, midon
alimentar, mentă pentru produse de cofetărie,
sandvișuri, budinci, arome, altele decât uleiurile
sențiale, pentru băuturi, extract de malț alimentar,
propolis/clei de albine, lăptișor de matcă, pentru
consum uman, nu pentru scopuri medicale, sushi.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.
33 - Vinuri, băuturi alcoolice şi lichioruri.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
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de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consiliere
consumatorilor, servicii de agenție de import și
export, servicii de comparare a prețurilor, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziționare 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.
39 - Transport, ambalare şi depozitare.

M 2003 04635

057144

30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, preparate aromatice alimentare,
capere, preparate pentru întărirea frișcăi, esențe
pentru produsele alimentare, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, agenți de îngroșare
pentru gătirea alimentelor, îndulcitori naturali, midon
alimentar, mentă pentru produse de cofetărie,
sandvișuri, budinci, arome, altele decât uleiurile
sențiale, pentru băuturi, extract de malț alimentar,
propolis/clei de albine, lăptișor de matcă, pentru
consum uman, nu pentru scopuri medicale, sushi.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.
33 - Vinuri, băuturi alcoolice şi lichioruri.
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35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consiliere
consumatorilor, servicii de agenție de import și
export, servicii de comparare a prețurilor, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziționare 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.
39 - Transport, ambalare şi depozitare.

M 2003 06708

057735

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, fructe și legume
conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, incluzând ficat, pastă de ficat,
pate de ficat, porc, supe.

M 2003 06709

057815

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, fructe și legume
conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și
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grăsimi comestibile, incluzând ficat, pastă de ficat,
pate de ficat, porc, supe.

M 2005 05386

070530

33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consiliere
consumatorilor, servicii de agenție de import și
export, servicii de comparare a prețurilor, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziționare 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.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, informații despre depozitare,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitare/înmagazinare.

M 2005 07528

075312

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, distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
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informaţiei şi calculatoare, extinctoare, carduri
codificate magnetice, porți cu monede pentru parcare,
agende electronice, sonerii alarme electrice, carduri
inteligente (ciurcuit integrat), software de calculator
(înregistrat), casete video, cartușe pentru jocuri video,
ecrane video, walkie-talkie, mașini de distribuție,
automate, scannere (echipament prelucrarea datelor),
cititoare de coduri de bară, cititoare (echipament
prelucrarea datelor).
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale, placate sau nu necuprinse în
alte clase, giuvaergerie bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelarie.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport,
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite clientilor sa
le vada si sa le achiziționeze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vanzare prin corespondenta
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, imobile, și anume servicii de
închiriere, estimare a bunurilor imobiliare și finanțare,
analiză financiară, emiterea de carduri de credit,
încasări de chirii, evaluarea costurilor de reparații
(evaluări financiare), evaluarea antichităților, informații
financiare, consultanță financiară, servicii de
finanțare, transfer electronic de fonduri, împrumuturi
în rate, închirieri de apartamente, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), servicii bancare de banking
pentru ipoteci, servicii financiare de lichidare a
afacerilor, investiții de capital, consultații în domeniul
asigurărilor, informații în domeniul asigurărilor, servicii
financiare, agenții de colectare de debite, servicii
oferite de trusturi de investiții, holdinguri, schimb
valutar, managementul financiar, servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de aqenți
sau brokeri de asigurări, serviciile oferite asiquraților
și servicii de subscriere de asigurări, emiterea de
semne de valoare, banking, home banking, servicii
de sponsorizare financiară, împrumuturi financiare,
fonduri de investiții, servicii bancare de economisire,
managementul apartamentelor, strângerea de fonduri
995

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
caritabile, depozite de valori, management financiar,
evaluare financiară, asigurări, servicii bancare,
imobiliarei, investiții în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
organizarea colectelor, evaluări imobiliare, oferirea
de reduceri, colectarea chiriilor, evaluarea timbrelor,
emiterea de jetoane valori, consultantă financiară,
consultantă privind asigurările, verificare de cecuri,
servicii de broker.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
mentenanța piscinelor, servicii referitoare la
construcția de clădiri, parcări, drumuri, poduri, baraje
sau linii de transmisie, servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcții, servicii de
reparații, și anume servicii destinate reconditionării
obiectelor în urma uzurii, defectării, deteriorării
sau distrugerii parțiale (readucerea unui edificiu
sau a altui obiect în starea inițială), instalarea și
repararea aparatelor pentru condiționarea aerului,
instalare și reparații de aparate electrice, reparare
de ascensoare, spălătorii auto, întreținere și
reparație a autovehiculelor, stații de service auto,
instalarea, întreținerea și repararea mașinilor și
echipamentelor de birou, instalații, întreținere
și reparații de calculatoare, curățarea clădirilor
(interior), construcția standurilor de expoziții și
magazine, informații în domeniul construcțiilor,
informații în domeniul reparațiilor, supervizarea
construcțiilor de clădiri, curățarea drumurilor, demolări
de construcții, curățarea hainelor, deratizare, alta
decât pentru agricultură, servicii de dezinfectare,
curățarea clădirilor (exterior), lucrări de etanșeizare,
servicii de instalații și reparații telefoane, instalare
și reparații echipamente de încălzire, instalații
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sanitare, izolarea clădirilor, restaurări de mobilier,
construcții subacvatice, reparații subacvatice,
tencuire, zidărie, zugrăvit interior și exterior, asfaltare,
izolarea clădirilor, servicii de etanșarea clădirilor,
tapetare, repararea umbrelelor, zugrăveli, interioare
și exterioare, presarea articolelor de îmbrăcăminte,
servicii pentru acoperișuri.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale., parcuri de distracție, grădini
zoologice, producție de spectacole, prezentare de
spectacole live, informații în materie de divertisment,
divertisment radio, divertisment televizat, producția
de filme, agenții de modele pentru artiști, biblioteci,
împrumut biblioteci mobile, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare, publicare de cărți, servicii
de publicare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de casino (jocuri de noroc), servicii de
cinema, cluburi de noapte, cluburi de sănătate,
servicii oferite de cluburi (educație sau divertisment),
organizarea și conducerea de colocvii, organizarea
și conducerea de conferințe, organizarea și
conducerea de congrese, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea și conducerea de competiții
sportive, organizarea și conducerea de concursuri
(educație sau divertisment), închirierea de decoruri
pentru spectacole, servicii de discotecă, furnizarea
publicațiilor electronice online, nedescărcabile,
furnizarea facilităților de golf, organizarea de expoziții,
în scopuri culturale sau educative, organizarea de
târguri în scopuri culturale sau educative, proiecții
997

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
de filme cinematografice, jocuri on-line într-o rețea
de calculatoare, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de concursuri de frumusețe,
planificare de petreceri, informații în materie de
crecreere, producții teatrale, rezervarea de locuri
pentru spectacole, producție de spectacole, studiouri
de înregistrare, subtitrare, școli (internat), școli
(creșă), închirierea de filme, circuri, servicii de
karaoke, închirierea de stadioane, închirierea de
echipament pentru sport, cu excepția vehiculelor,
servicii de tabere de vacanță (divertisment), servicii
de fotografie, academii (educație), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment sau
educație), organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea congreselor, servicii de amuzament,
informații despre divertisment, închirierea de filme,
studiouri de film, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de competiții sportive,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, fumizarea facilităților
de recreere, închirierea de decoruri.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijirea frumuseţii pentru oameni
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sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.
45 - Servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii juridice.

M 2011 02785

115863

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, operaţiuni de leasing.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
închirierea birourilor (bunuri imobile), închirierea
bunurilor imobiliare, servicii de agenție imobiliară,
management imobiliar, agenții de colectare a
datoriilor, închirieri imobiliare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale., educație religioasă.

M 2012 00375

119876

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, ținerea
evidenței contabile, contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, experți în eficiență,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice).
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul imobiliar, management
financiar, analiză financiară, consultanţă financiară,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de reparaţie
(evaluare financiară).
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
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clădirilor, izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
închirierea de utilaje de construcții, informații de
construcţii, consultanţă în construcţii, închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii), demolarea
clădirilor, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware aie calculatorului, instalarea
uşilor şi ferestrelor, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuiri.
38 - Telecomunicaţii, furnizarea accesului la bazele
de date, comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin reţelele de
fibră optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
informaţii in domeniul telecomunicaţiilor, transmisia
fără fir (wireless).

M 2012 00376

119877

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., ținerea
evidenței contabile, contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, experți în eficiență,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice).
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul imobiliar, management
financiar, analiză financiară, consultanţă financiară,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de reparaţie
(evaluare financiară).
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37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor, izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
închirierea de utilaje de construcții, informații de
construcţii, consultanţă în construcţii, închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii), demolarea
clădirilor, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware aie calculatorului, instalarea
uşilor şi ferestrelor, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuiri.
38 - Telecomunicaţii, furnizarea accesului la bazele
de date, comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin reţelele de
fibră optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
informaţii in domeniul telecomunicaţiilor, transmisia
fără fir (wireless).

M 2012 01056

119945

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar in
mediile de comunicare, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare, servicii de vânzare
apartamente.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea apartamentelor,
managementul apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobile), închirierea bunurilor imobiliare,
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servicii de agenție imobiliară, management imobiliar,
agenții de colectare a datoriilor, închirieri imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
curățarea clădirilor (interior), tencuire, supraveghere
a construcțiilor de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, izolare a clădirilor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, educație religioasă.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, închirierea de construcții transportabile,
servicii de creșă.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură, saloane de coafură, saloane de
înfrumusețare, îngrijirea animalelor.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, licentiere de proprietate
intelectuală.

M 2012 01529

119313

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
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de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare, cabluri, electrice, programe de
calculator, înregistrate, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, componente software pentru calculator,
înregistrate, programe de calculator, descărcabile,
cititoare optice de caractere.
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.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, consultanţă profesională în afaceri,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, prognoze economice, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
asistenţă privind managementul comercial sau
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industrial, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, managementul computerizat al fişierelor,
cercetare de marketing, studii de marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate,
publicitate radio, cercetări privind afacerile.
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, consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
componentelor hardware pentru, programare
computerizată, duplicarea programelor de calculator,
proiectare de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoar,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor hardware
pentru, crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru
terţi, conversia datelor şi a programelor pentru
calculator, alta decât conversia în format fizic,
proiectarea sistemelor informatice, găzduirea siteurilor (site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, închirierea serverelor web, proiectare de
software pentru calculatoare.

M 2012 01876

123308

21 - Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
1004

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
amănuntul online, servicii de comerţ cu ridicata,
informații comerciale și sfaturi pentru consumatori
(magazin consiliere consumatori), servicii de agenție
de import şi export, servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), servicii de abonament la ziare, pentru
terți, relaţii publice, închirierea spaţiului publicitar,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, informaţii despre depozitare,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitare / înmagazinare, închirierea
de ambarcaţiuni, servicii de agenţie de transport
(expediere), parcarea de maşini, închirierea de
maşini, închirierea autocarelor, distribuirea de
energie, distribuirea de energie electrică, însoţirea
turiştilor, servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, închirierea de garaje, închirierea de cai,
spargerea gheţii, lansarea de sateliţi pentru terţi,
operarea ecluzelor de canal, închirierea locurilor
de parcare, ranfluarea navelor, închirierea de
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frigidere / închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, închirierea maşinilor de curse, închirierea
containerelor de depozitare, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, salvarea navelor, salvare, brokeraj naval,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, informaţii despre transport,
închirierea vagonetelor de cale ferată, salvare
subacvatică, închirierea de vehicule, distribuirea apei,
alimentarea cu apă.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
rezervări la pensiuni, rezervări de hoteluri.

M 2012 02369

123309

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,
albumină pentru uz culinar, alginaţi pentru uz culinar,
migdale, măcinate, aloe vera preparată / pentru
consum uman, fiertură / bulion, concentrate de
fiertură / concentrate de bulion, crochete, cuiburi de
păsări comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, gelatină, gelatină alimentară,
lecitină pentru uz culinar, ciuperci, conservate, nuci,
preparate, arahide, preparate, pectină pentru uz
culinar, polen preparat ca produs alimentar, cheag,
seminţe, preparate, seminţe de floarea soarelui,
preparate, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, preparate pentru supă, supe,
tahini (pastă din seminţe de susan), alge de mare,
conservate, extracte din alge de mare alimentare.
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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, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
amănuntul online, servicii de comerţ cu ridicata,
informații comerciale și sfaturi pentru consumatori
(magazin consiliere consumatori), servicii de agenție
de import şi export, servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), servicii de abonament la ziare, pentru
terți, relaţii publice, închirierea spaţiului publicitar,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, informaţii despre depozitare,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitare / înmagazinare, logistica
transporturilor.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
rezervări la pensiuni, rezervări de hoteluri.

M 2012 02471

123389

5 - Produse farmaceutice, produse igienice pentru
medicină, alimente şi substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman, plasturi şi materiale pentru
pansamente,
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
1006

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
(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, 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, invitații
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi), palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artiști, atlase,
pungi conice din hârtie, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, saci de gunoi
din hârtie sau plastic, bavete din hârtie, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, șine de legare (legătul cărților), table de scris,
schițe/planuri, suporturi pentru cărți, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle din hârtie
sau carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, funde de hârtie, cutii din hârtie sau carton,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat sau
ambalat, calendare, pânze pentru pictură, articole
din carton, carduri/cartele, cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, cretă de marcare,
creioane de cărbune, suporturi pentru carnetele
de cecuri, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru bani, pânză pentru legatul cărților/pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, filtre din
hârtie pentru cafea, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
benzi și carduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, panglici de cerneală,
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coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente
din hârtie pentru creme, diagrame, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), dosare pentru
documente (papetărie), suporturi pentru documente
(papetărie), protecții din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, blocuri de desen, planșete pentru
desen, materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, duplicatoare, folii de
aplicare a cernelii pentru duplicatoare, șevalete
pentru pictori, benzi elastice pentru birou, șabloane
de broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
plicuri (papetărie), radiere pentru tabla de scris,
produse de radiere, gravuri obținute prin acvaforte,
prosoape din hârtie pentru față, figurine din papier
mâche (pastă de hârtie), statuete din papier mâche
(pastă de hârtie), dosare (rechizite de birou), rolă de
folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare, hârtie
de filtru, materiale filtrante din hârtie, 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,
florare, regale cu litere (tipărire), globuri pământești,
piepteni pentru granulare, 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 pașapoarte,
fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă, tușuri de
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desen, cerneală, batoane de cerneală, batoane
de cerneală (rezervoare de cerneală), tușiere,
panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, cartele perforate
pentru mașini de tricotat tip jacquard, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, litografii, reviste (publicații
periodice), copii multiplicate (papetărie), manuale
(ghiduri)/ghiduri (manuale), hărți geografice, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, pungi pentru gătitul la microunde, mașini și
aparate mimeografe, plastilină, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, mulaje pentru plastilină (materiale
pentru artiști), machete arhitecturale, umezitoare
(rechizite de birou), umezitoare pentru suprafețele
gumate (rechizite de birou), aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări muzicale, șervețele de hârtie
pentru demachiere, șervețele de masă din hârtie,
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
perforatoare de birou, rechizite de birou, cu excepția
mobilei, oleografe, carnete de notițe (papetărie),
protecții de birou, cutii de acuarele utilizate în școală,
tăvi de pictură, pensule pentru pictură, pensule pentru
pictori, tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, broșuri, pantografe (instrumente de
desen), foi de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie,
mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la birou, cuțite
pentru hârtie (rechizite de birou), agrafe pentru hârtie,
prespapieruri, papier mâche (pastă de hârtie), culori
pastel (creioane), șabloane pentru croitorie, tipare
pentru confecționarea hainelor, clipsuri pentru stilouri,
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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), publicații periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, ilustrații, placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie din
hârtie, folie din plastic pentru împachetat, materiale
plastice pentru modelaj, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, portrete, timbre poștale, cărți poștale,
postere, materiale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, publicații tipărite, perforatoare
(rechizite de birou), reproduceri grafice, panglici
din hârtie, trafaleți, radiere din cauciuc, linii pentru
desen, rigle pentru desen, articole pentru școală
(papetărie), răzuitori (radiere) pentru birou, ștampile
de sigilare, compuși de sigilare pentru papetărie,
sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, foi din celuloză
reciclată pentru împachetat, etichete de securitate
(sigilii din hârtie), șabloane pentru ștergere, plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton, folie de
argint, condeie de ardezie, cărți de cântece, bobine
pentru panglicile de cerneală, echere pentru desen,
tușiere pentru ștampile, suporturi pentru ștampile,
ștampile cu adresă, ștampile (sigilii), carcase
pentru ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri și
creioane, prese de eapsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau de
uz casnic, materiale de ambalat fabricate din amidon,
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papetărie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), steatită (creta croitorului), litere
din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci de
matrițe, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), pietre litografice, rigle t (teuri) pentru
desen, garnituri de masă din hârtie, fețe de masă
din hârtie, protecții pentru masă din hârtie, table
aritmetice/tabla înmulțirii, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice (cu
excepția aparatelor), bilete, orare tipărite, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, șabloane
de copiere, pânză de calc, ace de punctare pentru
desen, cartonașe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tuburi din carton, caractere
(numere și litere)/ litere (caractere), panou din fibre
de celuloză (papetărie), suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tăblițe de scris, cărți de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, hârtii xuan pentru pictură și
caligrafie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
șiserviciilor aparținând terților, răspândirea
materialelorpublicitare, servicii de agenție de
publicitate,închirierea spațiului publicitar, oferirea de
informațiicomerciale și consiliere pentru consumatori
înalegerea bunurilor și serviciilor, analiza costurilor,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, evaluări ale afacerilor, asistență în
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managementul afacerilor, licitare, auditul afacerilor,
postarea de afișe publicitare, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în organizarea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comparare
a prețurilor, compilarea de informații în baze de date
computerizate, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu produse,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, managementul computerizat
al fișierelor, servicii de agenție de import-export,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, servicii de agenție de informații comerciale,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, întrebări
privind afacerile, investigații privind afacerile,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, consultanță în domeniul
managementului personalului, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
servicii de externalizare (asistență ade afaceri),
întocmirea ștatelor de plată, servicii de fotocopiere,
sondaje de opinie, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, servicii de achiziție pentru
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terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), producția de clipuri publicitare, relații publice,
pregătirea coloanelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, recrutarea de personal, închirierea de
material publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, reproducerea documentelor,
cercetări privind afacerile, promovarea vânzărilor
pentru terți, distribuirea de eșantioane, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări, întocmirea
extraselor de cont, compilarea statisticilor, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicați pentru
terți, pregătirea documentației fiscale, testare
psihologică în vederea selectării de personal.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, rezervarea locurilor pentru
spectacole, publicarea cărților, servicii de tabere
sportive, spectacole cinematografice/spectacole
de cinema, servicii de cluburi de noapte, antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, organizarea și
susținerea de concerte, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea congreselor,
cursuri de corespondență, editarea casetelor video,
examinări referitoare la educație, tehnoredactare
computerizată electronică, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
servicii de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), servicii ale cluburilor
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de sănătate (antrenamente de sănătate și fitness),
furnizarea de informații în domeniul educație,
furnizarea de informații în domeniul divertismentului,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, interpretarea în limbajului semnelor,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar, servicii
de bibliotecă mobilă, prezentarea prestațiilor live,
organizarea de loterii, microfilmare, servicii de model
pentru artiști, furnizarea de facilități pentru muzee
(prezentări, expoziții), servicii de compoziție muzicală,
prezentarea spectacolelor de varietate, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), raportare fotografică, fotografie, producție
de filme pentru casete video, producția de muzică,
furnizarea de facilități sportive, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice, producția
de programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților de
recreere, școli de grădiniță, scenarii, altele decât cele
publicitare, organizarea și susținerea de seminarii,
producția de spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, cronometrarea evenimentelor sportive,
închirierea de facilități pentru stadioane, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, scrierea de texte, altele decât
textele publicitare, producții de teatru, instruire
practică (demonstrații), traducere, înregistrarea pe
casete video, recalificare vocațională.
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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.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură, servicii de aromaterapie, bai publice
în scopuri igienice, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, cămine de
bătrâni, masaj, asistență medicală, servicii prestate
de opticieni, prepararea rețetelor de către farmaciști,
consiliere farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică,
servicii de pepinieră, servicii de psiholog, reabilitarea
pacienților consumatori de stupefiante, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, servicii
de telemedicină, servicii de terapie.

M 2012 02527

130871

27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
nu din materiale textile, gazon artificial, substrat de
covoare, învelitori de pardoseală, tapet textil, învelitori
de pardoseală din vinil.

M 2012 02961

125415

32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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amănuntul online, servicii de comerţ cu ridicata,
informații comerciale și sfaturi pentru consumatori
(magazin consiliere consumatori), servicii de agenție
de import şi export, servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), servicii de abonament la ziare, pentru
terți, relaţii publice, închirierea spaţiului publicitar,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, informaţii despre depozitare,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitare / înmagazinare, închirierea
de ambarcaţiuni, servicii de agenţie de transport
(expediere), parcarea de maşini, închirierea de
maşini, închirierea autocarelor, distribuirea de
energie, distribuirea de energie electrică, însoţirea
turiştilor, servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, închirierea de garaje, închirierea de cai,
spargerea gheţii, lansarea de sateliţi pentru terţi,
operarea ecluzelor de canal, închirierea locurilor
de parcare, ranfluarea navelor, închirierea de
frigidere / închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, închirierea maşinilor de curse, închirierea
containerelor de depozitare, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, salvarea navelor, salvare, brokeraj naval,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, informaţii despre transport,
închirierea vagonetelor de cale ferată, salvare
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subacvatică, închirierea de vehicule, distribuirea apei,
alimentarea cu apă.

M 2012 03446

121159

9 - Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
vânzare cu ridicata de videointerfoane, servicii de
vânzare cu ridicata de pompe de spălare centrale
termice și instalații de încălzire.

M 2012 03447

121156

11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
filtre pentru apa de băut.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
vânzare cu ridicata de filtre magnetice.

M 2012 03449

121157

11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
vânzare cu ridicata de racorduri flexibile pentru gaz și
racorduri flexibile pentru apă.

M 2012 03872

121673

11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
arzatoare cu acetilena, generatoare de acetilena,
torte cu acetilena, aparate de odorizare a aerului,
preincalzitoare de aer, uscatoare cu aer, instalatii de
filtrare a aerului, aparate de aer conditionat pentru
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vehicule, supape de aer pentru instalatiile de incalzire
cu abur, aparate si masini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, instalatii de aer conditionat,
aparate de aer conditionat, arzatoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de
iluminat), duze anti-stropire pentru robinete, aparate
de filtrare pentru acvarii, incalzitoare pentru acvarii,
lumini pentru acvarii, lampi cu arc, instalatii pentru
transportul cenusei, automate, oale sub presiune,
electrice, cuptoare pentru brutarie, gratare, cazi de
baie, cazi de baie pentru bai de sezut, fitinguri pentru
baie, instalatii pentru baie, încalzitoare pentru pat,
lumini pentru biciclete, bideuri, paturi, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale, ţevi de cazan (tuburi)
pentru instalatiile de incalzire, cazane, altele decat
componentele masinilor, suporturi pentru arzatoarele
de gaz, prajitoare de paine, masini de facut paine,
masini de copt pain, arzatoare pentru lampi,
arzatoare, carbon pentru lampile cu arc, covoare
încălzite electric, plafoniere, radiatoare de încălzire
centralizată, candelabre, canale de fum pentru coşuri,
suflante pentru coşurile de fum, lampioane chinezeşti,
aparate de cromatografie pentru scopuri industriale,
camere sterile (instalaţii sanitare), prăjitoare de
cafea, percolatoare de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, bobine (componente ale instalaţiilor
de distilare, încălzire sau răcire), ustensile pentru
gătit, electrice, aragazuri, aparate şi instalaţii de
gătit, inele pentru gătit, racitoare, electrice, racitoare
pentru cuptoare, instalații și echipamente de racire,
lampi cu lumina rece, vane (încalzire), friteuze,
electrice, dispozitive de dezghetare pentru vehicule,
aparate pentru deshidratarea produselor alimentare,
1019

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
materiale organice, cuptoare dentare, aparate de
dezodorizare, nu cele pentru uz personal, instalatii
de desalinizare, aparate de desicare, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare de
substanţe dezinfectante pentru toalete, aparate de
dezinfectare, coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii
cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), evaporatoare,
vase de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării, fiare
de călcat cu abur pentru ţesături, 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, coșuri pentru încălzire cazane,
instalaţii de tras apa, saci pentru picioare, încălziţi
electric, încălzitoare pentru picioare, electrice sau
neelectrice, forje, portabile, fântâni, congelatoare,
brichete pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de fumigatie, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate
în laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (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, uscătoare de
păr, faruri pentru automobile, vatra, acumulatoare de
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căldură, regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor, pompe
de căldură, încălzitoare pentru băi, încălzitoare
pentru vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, cazane de încălzire,
elemente de încălzire, plite de încălzire, filamente
de încălzire, electrice, perne cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, 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,
încălzitoare cu imersie, arzătoare incandescente,
incineratoare, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, cosuri de lampi, globuri pentru lămpi,
reflectoare pentru lămpi, abajururi pentru lămpi,
lămpi electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, 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, brichete, lumini pentru vehicule, lumini,
electrice, pentru pomul de crăciun, lumini pentru
automobile, aparate de încărcare pentru cuptoare,
filamente cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare
de malţ, cuptoare cu microunde (aparate de gătit),
cuptoare cu microunde pentru scopuri industriale,
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lămpi pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă,
lumini pentru motociclete, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru spălare
cu ulei, fântâni ornamentale, fitinguri pentru cuptoare
din argilă refractară, arzătoare cu oxihidrogen,
pasteurizatoare, ţevi (componente ale instalaţiilor
sanitare), încălzitoare pentru farfurii, încălzitoare de
buzunar, instalaţii de polimerizare, rezervoare de apă
sub presiune, instalaţii de procesare a combustibililor
nucleari şi materialului nuclear moderator, instalaţii de
epurare pentru apele reziduale, capace de radiator,
radiatoare, electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice, maşini
şi aparate de refrigerare, camere de refrigerare,
containere frigorifice, aparate şi instalaţii de
refrigerare, vitrine frigorifice (vitrine), 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, plite
pentru fript (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 (incinte (am)), duşuri, chiuvete, prize pentru
corpurile de iluminat electrice, colectoare termice
solare (încălzire), cuptoare solare, băi spa (căzi),
cazane cu abur, altele decât componentele maşinilor,
acmulatoare de aburi, aparate cu abur pentru faţă
(saune), sterilizatoare, distilatoare, sobe (aparate de
încălzire), lampi stradale, cadre structurale pentru
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cuptoare, aparate de clorinare pentru piscine, aparate
pentru bronzat (solarii), robinete pentru conducte,
robinete, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun, vase de
toaletă, scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă), lanterne de buzunar, electrice,
tuburi luminoase pentru iluminat, cabine pentru
băi turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare (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 vafe, electrice,
vase de încălzire, lavoare pentru spălat mâinile
(componente ale instalaţiilor sanitare), saibe 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 evacuare a
apei, aparate de captare a apei, instalaţii de irigat,
automate, maşini de irigat pentru scopuri agricole,
aparate cu jet de apă, aparate electrice pentru
fabricarea iaurtului.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativa a ordinelor de achizitie, agentie de
publicitate, închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, licitare, postarea
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de afişe publicitare, tinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, audit, 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, informaţii în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la artişti,
managementul afacerilor cu privire la sportivi, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor, analiza
costurilor, căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, demonstraţii cu produse, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eşantioane,
întocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, servicii de comerţ online cu amănuntul
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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, descarcabila si
preinregistrata, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri in scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), întocmirea statelor de
plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, închirierea maşinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor, 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 arta, promovarea vânzărilor
pentru terţi, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, preluarea apelurilor
telefonice pentru abonaţii indisponibili, transcriere,
dactilografiere, actualizarea materialelor publicitare,
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închirierea automatelor pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, închirierea de aeronave,
închirierea de ambarcaţiuni, rezervarea locurilor
de călătorie, servicii de îmbuteliere, inchirierea
de masini, parcarea de masini, servicii de soferie,
servicii de curierat (mesaje si marfuri), livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea bunurilor prin
comanda postala, distribuirea de energie, inchirierea
clopotelor de scufundare, inchirierea costumelor de
scufundare, distribuirea de energie electrica, insotirea
turistilor, livrarea de flori, francarea corespondentei,
inchirierea congelatoarelor, expedierea de marfuri,
brokeraj de marfa, inchirierea de garaje, tractarea,
inchirierea de cai, spargerea ghetii, lansarea de
sateliti pentru terti, servicii de alimbare, livrarea de
mesaje, inchirierea masinilor de curse, inchirierea
autocarelor, operarea ecluzelor de canal, livrarea
de colete, inchirierea locurilor de parcare, pilotare,
servicii de hamali, inchirierea vagoanelor de cale
ferata, inchirierea vagonetelor de cale ferata,
ranfluarea navelor, inchirierea de frigidere, servicii
de debarasare, operatiuni de salvare (transport),
salvarea navelor, salvare, brokeraj naval, incarcaredescarcare, informatii de stocare, inchirierea
containerelor de depozitare, remorcare, informatii
despre trafic, vizitarea obiectivelor turistice (turism),
brokeraj de transport, aranjarea de tururi, rezervari
de transport, informatii despre transport, logistica
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transporturilor, 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.

M 2012 03905

122017

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, borhot.

M 2012 04427

124186

3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, pastille pentru scopuri medicale,
preparate pe bază de vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, bomboane medicinale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
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capsule pentru medicamente, substanțe caustice
pentru scopuri farmaceutice, creioane caustice,
creioane hemostatice, creioane împotriva negilor,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, depurative,
laxative, purgative, preparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire (preparate farmaceutice),
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri medicale,
ceaiuri pentru scopuri medicinale, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, săruri pentru scopuri medicale,
fibre pentru scopuri medicale, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative,
soporifice, seruri, supozitoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, tonice (medicamente), preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz uman sau
veterinar, vaccinuri, vermifuge, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru scopuri veterinare,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale, preparate
de sterilizare, alifii, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru tratarea arsurilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, preparate medicale pentru slăbit, preparate
biologice pentru uz uman, preparate biologice pentru
uz veterinar, preparate bacteriene pentru uz medical
sau veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
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medical sau veterinar, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestice pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru scopuri medicale, preparate enzimatice
pentru scopuri veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, deodorante, altele decât cele de uz
personal, remedii pentru perspirație, scutece pentru
incontinență.

M 2012 04615

145406

1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor
fotografice, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călire şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinate industriei, acetat de celuloză,
neprelucrat, acetaţi (chimicale), anhidridă acetică,
acetonă, acetilenă, tetraclorură de acetilenă,
compoziţii chimice rezistente la acid, acizi, apă
acidulată pentru încărcarea bateriilor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ, aditivi chimici
pentru fluide de foraj, aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi pentru tapet, adezivi pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru plăci
cermice, agar-agar, aglutinanţi pentru beton, produse
chimice pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie cu
albumină, albumină (brută, animală sau vegetală),
alcool, aidehide, alginaţi pentru scopuri industriale,
alginaţi pentru industria alimentară, alcalii, ioduri
alcaline pentru scopuri industriale, metale alcaline,
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metale alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de
aluminiu, clorură de aluminiu, lodură de aluminiu,
acetat de aluminiu, americiu, amoniac, alaun de
amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru scopuri
industriale, săruri amoniacale, aldehidă de amoniu,
săruri de amoniu, nitrat de amoniu, acetat de amil,
alcool amilic, anihidride, amoniac anhidru, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, acid antranilic,
preparate anti-fierbere pentru agenţii de răcire pentru
motoare, soluţii anti-spumare pentru acumulatori,
agenţi anti-crustă, substanţe antidetonante pentru
motoarele cu ardere internă, preparate anti-germinare
pentru legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfura
de antimoniu, produse de antistatizare, altele decât
cele pentru scopuri casnice, argon, arsenic, acid
arsenios, îndulcitori artificiali (preparate chimice),
astatiniu, lichide auxiliare folosite cu substanţe
abrazive, preparate bacteriere, altele decât cele de
uz medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice, altele
decât cele de uz medical sau veterinar, bariu,
compuşi de bariu, sulfat de bariu, oxid de bariu,
hârtie baritată, baritină, baze (preparate chimice),
galat bazic de bismut, mordant pentru prepararea
pieilor, bauxită, produse de conservare a berii,
produse de decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază de
benzen, acid benzoic, berkeliu, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biclorură de etan,
bicromat de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
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biochimici, preparate biologice, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, culturi de ţesuturi
biologice, altele decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, clei pentru prins păsări, bismut, nitrat
de bismut pentru scopuri chimice, cărbune animal
(de sânge), sulfat de cupru (vitriol), hârtie pentru
schiţe, pânză pentru schiţe, negru de oase, borax,
acid boric pentru scopuri industriale, lichid de frână,
preparate de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
brom pentru scopuri scopuri industriale, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, camfor, pentru
scopuri industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfura de carbon, carbon pentru
filtre, tetraclorură de carbon, negru de fum pentru
scopuri industriale, carbonaţi, acid carbonic, hidraţi de
carbon, cazeină pentru scopuri industriale, cazeină
pentru industria alimentară, casiopeiu (luteţiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă caustică
pentru scopuri industriale, caustice pentru scopuri
industriale, celuloză, esteri de celuloză pentru
scopuri industriale/derivaţi de celuloză (chimici),
eteri de celuloză pentru scopuri industriale, ciment
(metalurgie), ciment pentru încălţăminte, ciment
pentru repararea obiectelor sparte, conservanţi
pentru ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
produse chimice pe bazăde ciment rezistente la apă,
cu excepţia vopselurilor, materiale ceramice sub
formă de particule, pentru utilizare ca mijloace de
filtrare, compuşi ceramici pentru aglutinare (granule şi
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pulberi), preparate chimice de condensare, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor, preparate
chimice pentru scopuri ştiinţifice, altele decât pentru
uz medical sau veterinar, reactivi chimici, alţii decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, substanţe
chimice pentru analize în laborator, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, produse
chimice de uz fotografic, preparate chimice pentru
afumarea cărnii, preparate chimice pentru protecţia
împotriva mucegaiului, preparate chimice pentru
prevenirea mălurii, intensificatori chimici pentru
hârtie, intensificatori chimici pentru cauciuc, aditivi
chimici pentru uleiuri, produse chimice, cu excepţia
pigmenţilor, pentru fabricarea emailului, substanţe
chimice pentru curăţarea coşurilor, cloraţi, cloruri,
clor, acid colic, cromaţi, alaun de crom, săruri de
crom, acid cromic, săruri de crom, oxid de crom, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus, acid citric
pentru scopuri industriale, preparate de limpezire,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid de
cobalt pentru scopuri industriale, colodiu, produse
chimice pentru colorar/strălucire pentru scopuri
industriale, preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse pentru
conservarea betonului, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, substante de aerisire a betonului, produse
chimice pentru prevenirea condensului, agenţi de
răcire pentru vehicule cu motor, preparate corozive,
pasta de tartru pentru scopuri chimice, pasta de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru scopuri
chimice, aldehidă crotonică, preparate criogenice,
culturi de microorganisme, altele decât cele pentru
1032

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
uz medical sau veterinar, curiu, preparate pentru
finisarea produselor din piele, preparate pentru
finisarea pielilor, cianuri (prusiaţi), cimen, produse
chimice pentru izolarea împotriva umezelii, cu
excepţia vopselurilor, pentru zidărie, decoloranţi
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate de
degresare pentru utilizare în procesele de fabricaţie,
preparate de deshidratare pentru scopuri industriale,
produse pentru îndepărtarea calcarului, altele decât
cele pentru scopuri casnice, aditivi dispersanti pentru
carburant, detergenţi pentru utilizare în procesele
de fabricaţie, dextrina, preparate de diagnosticare,
altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, diatomit, hârtie
diazo, dezincrustanţi, dispersii de materiale plastice,
preparate pentru distilarea alcoolului de lemn, apă
distilată, dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon), disprosiu,
geluri de electroforeză, altele decat pentru uz medical
sau veterinar, emolienţi pentru scopuri industriale,
emulgatori, produse chimice pentru decolorarea
emailului, substante chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru industria
alimentară, enzime pentru scopuri industriale,
enzime pentru industria alimentară, răşini epoxidice,
neprelucrate, erbiu, esteri, etan, eteri, alcool etilic,
eter etilic, europiu, argilă expandată pentru creşterea
hidroponică a plantelor (subtrat), produse chimice
pentru albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă ferotipie
(fotografie), îngrăşăminte, preparate îngrăşăminte,
preparate de filtrare pentru industria băuturilor,
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materiale de filtrare a plasticelor neprocesate,
compusi de stingere a incendiilor, fertizatori pentru
hrana peştilor, soluţii de fixare (fotogafie), făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru faină,
faina de sulf pentru scopuri chimice, lichide pentru
circuitele hidraulice, fluor, compuşi de fluor, acid
formic, aldehidă formică pentru scopuri chimice,
preparate de formare utilizate în turnătorie, nisip
de turnătorie, franciu, preparate de economisire
a combustibilului, preparate de împâslire pentru
utilizare în industria textilă, preparate de împâslire,
acid galic pentru fabricarea cernelii, acid galotanic,
băi de galvanizare, preparate pentru galvanizare,
preparate de purificare a gazului pentru sudura,
gelatină pentru scopuri fotografice, gelatină pentru
scopuri industriale, gene de seminţe pentru producţia
agricolă, getter (substanţe chimice active), produse
chimice pentru sablarea sticle, produse chimice
pentru colorarea sticlei, chit, glucoza pentru scopuri
industriale, glucoza pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale, gluten
pentru scopuri industriale, clei (lipici), altul decât
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten pentru
industria alimentară, preparate cleioase pentru
formarea arborilor, preparate cu clei pentru altoirea
arborilor, gliceride, glicerina pentru scopuri industriale,
glicol eter, glicol, săruri de aur, ceară de altoire
pentru arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, guma
tragacanta pentru uzul in manufacturi, gumă arabică
pentru scopuri industriale, solvenţii gumă, gume
(adezivi), altele decat cele pentru papetarie sau
menaj, gurjum balsam pentru utilizare în fabricarea
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lacurilor, preparate de întărire a metalului, hormoni
pentru accelerarea coacerii fructelor, humus, humus
strat superior, hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid
clorhidric, acid fluorhidric, hidrogen, hipoclorit de
sodiu, hiposulfiţi, substante 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, 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,
acetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor, substanţe
chimice pentru impregnarea pieilor, substanţe chimice
pentru recondiţionarea pieilor, substanţe chimice
pentru impermeabilizarea pieilor, lecitină (materie
primă), lecitină pentru industria alimentară, lecitină
pentru scopuri industriale, acetat de calciu, carbonat
de calciu, clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor din
baterii, oxid de litiu, litiu, hârtie de turnesol, argilă
grasă, magnezit, carbonat de magneziu, clorură de
magneziu, lichid magnetic pentru scopuri industriale,
albumină de malţ, manganat, dioxid de mangan,
coajă de mangrove pentru scopuri industriale,
conservanţi pentru zidărie, cu excepţia vopseiurilor
şi uleiurilor, chit pentru articolele din piele, chit
pentru anvelope, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
scopuri industriale, oxid mercuric, mercur, săruri de
mercur, metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol,
1035

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
metil-benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar, fermenţi
de lapte pentru scopuri chimice, fermenţi de lapte
pentru industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate de
umectare pentru utilizare la albire, preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare pentru utilizare în industria textilă, mordanţi
pentru metale, produse de demulare pentru matriţe,
produse de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid azotic,
nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid de azot,
bactericide oenologice preparate chimice folosite
la fabricarea vinului, dispersanţi pentru ulei, chit
uleios, 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,
olivina (preparat chimic), agenţi de opacifiere pentru
emailuri sau sticlei, substante chimice organice
pentru albire, oxalaţi, acid oxalic, oxigen, clorură
de paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere
pentru caroseria automobilului, ghivece de turbă
pentru horticultura, turbă (îngrăşământ), pectină
(fotografie), pectină pentru industria alimentară,
pectină pentru scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte), fosfatide,
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acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice, hârtie
fotografică, dezvoltatori fotografici, sensibilizatori
fotografici, hârtie fotometrică, plăci fotosensibile,
acid picric, preparate de reglare a creşterii plantelor,
plastifianţi, materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului, poloniu,
potasă, apă de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu,
făină de cartofi pentru scopuri industriale, pământ
pentru cresterea plantelor, lichid de servodirecţie,
praseodim, preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare în
preparate farmaceutice, conservanţi pentru plăci,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, substanţe
pentru prevenirea destrămării ciorapilor, preparate
contra patarii lentilelor, preparate pentru prevenirea
mătuirii sticlei, prometiu, gaze de propulsie pentru
aerosoli, protactiniu, gaze de protecţie pentru sudare,
proteină (materie primă), acid pirogalic, quebracho
pentru scopuri industriale, produse chimice pentru
spălarea radiatorului, elemente radioactive pentru
scopuri ştiinţifice, radiu pentru scopuri ştiinţifice,
radon, pământuri rare, hartie de turnesol, agenti
reducători pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice, compoziţii
pentru repararea tuburilor interioare ale anvelopelor,
compoziţii pentru repararea anvelopelor, reniu,
sare gemă, conservanţi pentru cauciuc, rubidiu,
zaharină, clorură de amoniu, spirt de clorură de
amoniu, acid salicilic, sare pentru conservare,
alta decât cea alimentară, sare, brută, salpetru,
săruri din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente galvanice
contra patarii, săruri din metale preţioase pentru
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scopuri industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, amestec pentru
prepararea tutunului, scandiu, apă de mare pentru
scopuri industriale, alge (îngrăşăminte), acid sebacic,
substanţe pentru conservarea seminţelor, seleniu,
hârtie autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse, preparate
de separare si dezlipire, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, siliconi, soluţii de săruri
de argint pentru argintare, azotat de argint, grund
pentru finisare şi amorsare, preparate de grunduire,
zgură (îngrăşăminte), săpun metalic pentru scopuri
industriale, carbonat de sodiu, sodiu, săruri de sodiu
(compuşi chimici), preparate pentru ameliorarea
solului, pământ pentru culturi, produse chimice
pentru lipire, fluxuri pentru lipire, gaze solidificate
pentru,scopuri industriale, solvenţi pentru lacuri,
funingine pentru scopuri industriale sau agricole, acid
de potasiu, spinel (preparate chimice), spirturi de
sare, 7 spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon (adeziv),
alta decât pentru papeterie sau menaj, preparate
chimice pentru lichefierea amidonului (agenţi de
dezlipire), acid stearic, celule stern, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, stronţiu,
substraturi pentru cultivarea plantelor fără sol
(agricultură), sulfaţi, sulfiti, acizi sulfonici, sulf, eter
sulfuric, acid sulfuric, acid sulfuros, sumac pentru
tăbăcire, superfosfaţi (îngrăşăminte), răşini sintetice,
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neprocesate, materiale sintetice pentru absorbţia
uleiului, talc (silicat de magneziu), tanant, lemn
tanant, acid tanic, tanin, substanţe de tăbăcire,
făinăde tapioca pentru scopuri industriale, tartru,
altul decât pentru scopuri farmaceutice, acid tartric,
techneţiu, compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, preparate pentru călirea metalului, agenţi
tensioactivi, terbiu, hârtie chimica de turnesol,
tetracloruri, produse chimice pentru conferire de
luciu materialelor textile, produse chimice pentru
impregnarea materialelor textile, produse chimice
pentru impermeabilizarea materialelor textile, taliu,
tiocarbanilidă, toriu, compoziţii pentru filetare, tuliu,
titanit, dioxid de titan pentru scopuri industriale,
toluen, băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), neutralizanţi de gaze toxice, preparate
de elemente de depistare pentru plante, lichid de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii arborilor
(silvicultură), acid tungstic, azotat de uraniu, uraniu,
oxid de uraniu, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor specifice viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză,
acceleratori de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de sticlă
(sticlă solubilă), produse chimice pentru purificarea
apei, produse pentru dedurizarea apei, produse
chimice pentru albirea cerii, cleirea vinului, witherit,
alcool de lemn, pulpă de lemn, oţet de lemn (acid
pirolignos), filme de radiografie, sensibilizate dar
neexpuse, xenon, yterbiu, ytriu, zirconiu.
5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, plasturi şi materiale pentru pansamente,
1039

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, bumbac
absorbant, acetați pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, benzi adezive
pentru scopuri medicale, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, suplimente
dietetice pe bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, aldehide pentru scopuri farmaceutice,
ioduri alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale preţioase
pentru uz stomatologic, lapte de migdale pentru
scopuri farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru spălarea
animalelor, preparate anti-urice, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, antiseptice, pilule pentru suprimarea
apetitului, bumbac antiseptic, ceai anti-astmatic,
scutece pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate bacteriologice pentru uz medical şi
veterinar, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, scoarţe pentru scopuri
farmaceutice, săruri de baie pentru scopuri medicale,
bicarbonat de sodiu pentru scopuri farmaceutice,
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biocide, preparate biologice pentru scopuri medicale,
preparate biologice pentru scopuri veterinare, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri medicale, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare, sânge
pentru scopuri medicale, bulioane pentru culturi
bacteriologice, tampoane pentru alăptat, brom pentru
scopuri farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
casete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase, ulei
de camfor pentru scopuri medicale, camfor pentru
scopuri medicale, bomboane, medicinale, capsule
pentru medicamente, carbolineum (antiparazitar),
suplimente dietetice pe baza de caseina, ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substante pentru
spalarea vitelor, creioane caustice, substante
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn de
cedru destinat utilizarii ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloza pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloza pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, carbune pentru
scopuri farmaceutice, conductoare chimice pentru
electrozii electrocardiografului, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii,
preparate chimice pentru tratarea mucegaiului,
preparate chimice pentru tratarea malurii, preparate
chimice pentru tratarea filoxerei, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru scopuri
veterinare, reactivi chimici pentru scopuri medicale
sau veterinare, preparate chimico-farmaceutice, guma
de mestecat pentru scopuri medicale, preparate
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pentru degeraturi, chinolina pentru scopuri medicale,
cloroform, cocaina, ulei din ficat de cod, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarta
de condurango pentru scopuri medicale, solutii pentru
lentilele de contact, preparate pentru curatarea
lentilelor de contact, spray-uri de racire pentru scopuri
medicale, inele pentru bataturile picioarelor, remedii
pentru bataturi, bumbac pentru scopuri medicale,
crema de tartru pentru scopuri industriale, creozot
pentru scopuri farmaceutice, scoarta de croton, culturi
de microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, amalgame dentare, cimenturi
dentare, materiale pentru amprenta dentara, lac
dentar, masticuri dentare, amalgame dentare din
aur, deodorante, altele decat cele pentru uz uman
sau veterinar, deodorante pentru imbracaminte si
textile, depurative, preparate pentru distrugerea
putregaiului, detergenti pentru scopuri medicale,
paine pentru diabetici adaptata uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri medicale,
preparate de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
diastaza pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
suplimente dietetice pentru animale, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale, bauturi
dietetice adaptate pentru scopuri medicale, substante
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive pentru
scopuri farmaceutice, digitalina, ulei de marar pentru
scopuri medicale, dezinfectanti igienici, dezinfectanti
pentru toalete chimice, gel dezinfectant, gel, produse
pentru spalarea cainilor, preparate pentru spalat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, elixire (preparate farmaceutice),
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ate enzimatice pentru scopuri medicale, preparate
enzimatice pentru scopuri veterinare, suplimente
alimentare enzimatice, enzime pentru scopuri
medicale, enzime pentru scopuri veterinare, corn
de secara 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, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faina
de peste pentru scopuri farmaceutice, faina pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hartie pentru prinderea insectelor
zburatoare, adezivi pentru prinderea insectelor,
preparate pentru distrugerea insectelor zburatoare,
aldehida pentru scopuri farmaceutice, carne uscata
prin inghetare adaptata pentru scopuri medicale,
carne liofilizata adaptata pentru scopuri medicale,
unguent pentru degeraturi de uz farmaceutic, bete de
afumare, pastile de afumare, preparate de afumare
pentru scopuri medicale, fungicide, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, guma-gutta pentru scopuri
medicale, gaze pentru scopuri medicale, tifon pentru
pansamente, gelatina pentru scopuri medicale,
gentiana pentru scopun farmaceutice, germicide,
glucoza pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe baza de glucoza, glicerina pentru
scopuri medicale, glicerofosfati, grasimi pentru
scopuri medical, grasimi pentru scopuri veterinare,
gaiacol pentru scopuri farmaceutice, guma pentru
scopuri medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
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pentru hemoroizi, creioane hemostatice, ceaiuri
din plante pentru scopuri medicinale, extracte din
plante pentru scopuri medicale, erbicide, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastina, hidrastinina,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, repelent pentru
insecte, repelent pentru insecte pe baza de tamaie,
insecticide, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
iod pentru scopuri farmaceutice, lodoform, muschi
irlandez pentru scopuri medicale, izotopi pentru
scopuri medicale, jalapa, jujuba, medicinala,
faina lactata pentru bebelusi, preparate pentru
exterminarea larvelor, laxative, apa de plumb, apa
de goulard, lecitina pentru scopuri medicale, lipitori
pentru scopuri medicale, alifii, seminte de in pentru
scopuri farmaceutice, faina din seminte de in pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe baza
de seminte de in, suplimente dietetice pe baza de
ulei din seminte de in, fibre pentru scopuri medicale,
lemn dulce pentru scopuri farmaceutice, lotiuni
pentru scopuri farmaceutice, lotiuni pentru scopuri
veterinare, lupulina pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malt
pentru scopuri farmaceutice, bauturi din lapte
de malt pentru scopuri medicale, scoarta de
mangrova pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slabit, substante pentru spalarea
ochilor, alcool medicinal, namol medicinal, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, radacini medicinale, bauturi medicinale
preparate medicinale pentru cresterea parului, cutii
medicinale, portabile, umplute medicamente pentru
ameliorarea constipatiei, medicamente pentru uz
1044

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
stomatologic medicamente de uz uman, medicamente
de uz veterinar, apa de roinita pentru scopuri
farmaceutice, mentol, alifii mercuriale, preparate din
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
ferment lactici pentru scopuri farmaceutice, lactoza
pentru scopuri farmaceutice, grasime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, saruri de apa
minerala, suplimente alimentare pe baza de minerale,
menta pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, preparate impotriva moliilor,
hartie impotriva moliilor, ceara de mulaj pentru
stomatologi, apa de gura pentru scopuri medicale,
namol pentru bai, ulei de mustar pentru scopuri
medicale, mustar pentru scopuri farmaceutice,
plasturi cu mustar, scoarta de mirobolan pentru
scopuri farmaceutice, fase pentru incontinenta,
narcotice, creioane contra durerilor de cap, implanturi
chirurgicale (implanturi vii), suplimente nutritive,
substante nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentina pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiu, opodeldoc, preparate
pentru opoterapie, preparate pentru organoterapie,
bai de oxigen, oxigen pentru scopuri medicale,
pantaloni, absorbanti, pentru incontinenta, absorbante
zilnice (sanitare), hartie pentru plasturii cu mustar,
hartie pentru cataplasmele cu mustar, parazicide,
pastile pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perla
pentru scopuri medicale, pectina pentru scopuri
medicale, pepsine pentru scopuri farmaceutice,
peptone pentru scopuri farmaceutice, pesticide,
vaselina rectificata pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru tratarea
arsurilor solare, preparate farmaceutice pentru
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ingrijirea pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
matretii, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfati pentru scopuri farmaceutice,
otravuri, suplimente dietetice pe baza de polen,
pomade pentru scopuri medicale, portelan pentru
proteze dentare, saruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudra de cantarida, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
pe baza de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgativo,
pulbere de piretru, quebracho pentru scopuri
medicale, chinina pentru scopuri medicale, chinchina
pentru scopuri medicale, substante radioactive
pentru scopuri medicale, substante de contract
utilizate in radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otrava pentru sobolani,
preparate pentru reducerea activitatii sexuale,
remedii pentru perspiratia piciorului, remedii pentru
perspiratie, repelenti pentru caini, radacini de rubarba
pentru scopuri farmaceutice, laptisor de matca
pentru scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
pe baza de laptisor de matca, cauciuc pentru uz
stomatologic, saruri pentru bai cu apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, chiloti sanitari, absorbante
sanitare, tampoane sanitare, prosoape sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apa de mare pentru bai medicinale,
sedative, fluid seminal pentru inseminare artificiala,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianti
sexuali personali, pastile de slabit, preparate pentru
exterminarea melcilor, saruri mirositoare, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, saruri de sodiu
pentru scopuri medicale, preparate pentru sterilizarea
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solului, solventi pentru indepartarea plasturilor
adezivi, soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stern pentru scopuri medicale,
celule stern pentru scopuri veterinare, preparate de
sterilizare, steroizi, bete de lemn dulce pentru scopuri
farmaceutice, stricnina, preparate stiptice, zahar
pentru scopuri medicale, sulfonamide (medicamente),
bete de sulf (dezinfectanti), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale (tesuturi vii), siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, material pentru umplerea
dintilor, preparate terapeutice pentru baie, apa
termala, timol pentru scopuri farmaceutice, tinctura
de iod, tincturi pentru scopuri medicale, şervetele
impregnate cu lotiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigari fara tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe baza
de oligoelemente pentru uz uman si veterinar, lotiuni
pentru spalaturi vaginale de uz medical, vermifuge,
preparate pentru distrugerea parazitilor, vezicanti,
preparate veterinare, preparate chimice pentru
tratarea bolilor care afecteazavita de vie, preparate
pe baza de vitamine, vata pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe baza de germeni de grau,
drojdie pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe baza de drojdie.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.,
arzatoare cu acetilena, generatoare de acetilena,
aparate de odorizare, cu exceptia celor de uz
personal, aparate de răcire a aerului, reîncălzitoare
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de aer, uscătoare cu aer (uscatoare), 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, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze
anti-stropire pentru robinete, încălzitoare pentru
acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi cu arc, instalaţii
pentru transportul cenusei, automate, autoclave
(aparate electrice de gatit sub presiune), cuptoare
de coacere, grătare mari, in aer liber, căzi de baie,
căzi de baie pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie, încălzitoare pentru pat, aparate
pentru răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
boilere, altele decât componentele maşinilor, suporturi
pentru arzătoarele de gaz, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, covoare încălzite electric,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, aparate de
cromatografie pentru scopuri industriale, camere
sterile (instalaţii sanitare), prăjitoare de cafea, filtre
de cafea, electrice, maşini de cafea, electrice, bobine
(componente ale instalaţiilor de distilare, încălzire
saurăcire), ustensile pentru gătit, electrice, maşini de
gătit, aparate şi instalaţii de gătit, inelepentru gătit,
plite, racitoare electrice, răcitoare pentru cuptoare,
instalaţii de răcire pentru tutun, friteuze, electrice,
dispozitive de dezgheţare pentru vehicule, aparate
pentru deshidratarea alimentelor organice, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru uz
personal, instalaţii de desalinizare, frigidere, aparate
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si instalatii de racire, lămpi standard, lampi pentru
proiectoare, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
ezinfectare, nu pentru scopuri medicale, aparate
de distilare, lanterne pentru scufundare, irigatoare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare, aparate
de uscare pentru nutreţ şi furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, vase de expansiune pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, hote pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături, lumini
decorative, ventilatoare (aer conditionat), 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, torte
de lumina, cosuri de facla pentru utilizare în industria
petrolieră, instalaţii de tras apa, saci pentru picioare,
încălziţi electric, încălzitoare pentru picioare, electrice
sau neelectrice, forje, portabile, fântâni, congelatoare,
brichete pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, grătare de cuptor, cenuşare 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, aparate pentru încălzirea lipiciului,
uscătoare de păr, aparate de uscare a mâinilor
pentru băi, faruri pentru automobile, acumulatoare de
căldură, regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor, pompe
de căldură, incalzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare, electrice, pentru biberoane,
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aparate de încălzire, instalaţii de încălzire, instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire, aparate
de încălzire pentru combustibili solizi, lichizi sau
gazoşi, aparate de încălzire, electrice, elemente
de încălzire, plite, aparate de încălzire pentru
dezgheţarea parbrizelor la vehicule, filamente de
încălzire, electrice, fitinguri pentru baie cu aer cald,
numere luminoase pentru case, umidificatoare pentru
radiatoarele de încălzire centralizată, hidranţi, aparate
pentru hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
încălzitoare cu imersie, arzătoare incandescente,
incineratoare, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, ceainice, electrice, suporturi pentru
cuptoarele de ardere, cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi, sticle pentru
lămpi, globuri pentru lămpi, reflectoare pentru
lămpi, abajururi, lămpi electrice, lămpi, suporturi de
abajur, felinare, uscătoare de rufe, electrice, roci
vulcanice utilizate lagrătarele în aer liber, supape
pentru controlul nivelului în rezervoare, becuri,
becuri, electrice, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cudiode luminiscente (led), brichete, instalaţii
de iluminat pentru vehicule, aparate şi instalaţiide
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini, electrice, pentru pomul de
Crăciun, faruri de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde pentru
scopuri industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robineţi pentru ţevile de apă, reactoare
nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol, fântâni
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ornamentale, arzătoare cu oxihidrogen, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, rezervoare de
apă, instalaţii de procesare a combustibililor nucleari
şi materialului nuclear moderator, capace de radiator,
radiatoare, electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice, maşini
şi aparate de refrigerare, camere de refrigerare,
aparate şi instalaţii de refrigerare, 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 şide 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, rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau
gaz, aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii pentru
saună, reflectoare, cazi de baie, cabine de duş,
duşuri, chiuvete, prize pentru lumini electrice, spauri (bazine), colectoare termice solare (încălzire),
cuptoare solare, maşini de gătit, boilere cu abur,
altele decât componentele maşinilor, instalaţii de
generarea aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare, distilatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale, cadre
structurale pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru conducte, prăjitoare de tutun, vase
de toaletă, toalete, portabile, toalete (closete cu
apă), tuburi luminoase, cabine pentru băi turceşti,
portabile, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare (instalatii sanitare),
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
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de bucatarii, instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer
condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru vehicule
(aer conditionat), dispozitive pentru copt vafe,
electrice, vase de încălzire, lavoare (componente ale
instalaţiilor sanitare), 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,
aparate de captare a apei, aparate cu jet de apă,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
la un loc in beneficiul tertilor a produselor diverse
(exceptand transportul), pentru a permite clientilor
sa le vada si sa le achizitioneze cat mai comod,
servicii asigurate de magazine en gross sau en
detail, prin cataloage de vanzare prin corespondenta
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), agentii de import-export,
marketing, informatii de afaceri, organizarea de
expozitii in scopuri publicitare sau comerciale,
organizarea de targuri in scopuri publicitare sau
comerciale, strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
mobilier, vopsele, materiale de construcţii, materiale
textile, obiecte de design interior (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să vadă
şi să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
consultanta in organizarea afacerilor, informatii si
consiliere comerciala pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de telemarketing, sondaje
de opinie, reclame televizate, servicii de comert cu
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amanuntul si cu ridicata, distribuire de materiale
publicitare, cercetari de afaceri, studii de marketing,
managementul afacerilor, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru vanzarea
cu amanuntul, servicii de vanzare cu amanuntul
online referitoare la produse cosmetice, consultanta
in managementul si organizarea afacerilor, servicii
de consultanta privind managementul afacerilor,
servicii de afaceri, audit, contabilitate, decorarea
vitrinelor, facturare, închiriere de fotocopiatoare,
închiriere de material publicitar, întocmire de
extrase de cont, publicare de texte publicitare,
publicitate prin posta, recrutare de personal,
scrierea de texte publicitare, agentii de informatii
comerciale, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate electrocasnice, dactilografiere, servicii
de externalizare (asistență în afaceri), modeling
pentru promoții publicitare sau de vânzări, relatii
publice, servicii de secretariat, servicii de vânzare
cu amănuntul in domeniul alimentaţiei, servicii de
vânzare cu amănuntul in legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcţii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte manuale
pentru lucrări de construcţie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcţie, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu combustibili, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare prin licitaţii
online prin internet, intermedierea abonamentelor la
servicii de telecomunicatii, selectarea personalului
prin teste psihologice, vânzare prin licitație publică,
vânzări prin licitații disponibile ăe internet, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul prin
comenzi poştale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curăţare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru horticultura,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata in
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legătură cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decoraţiuni festive,
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 vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genţi de mână,
procesarea administrativă a ordinelor de achizitie,
agentie de publicitate, închirierea spațiului publicitare,
productia de clipuri publicitare, licitare, asistenta
în managementul afacerilor, experti în eficienta,
asistenta în managementul comercial sau industrial,
administrarea comerciala privind licentierea bunurilor
și serviciilor apartinand terților, compilarea de
informatii în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului, demonstratii cu produse,
raspandirea materialelor publicitare, distribuirea
de esantioane, cercetare de marketing, studii de
marketing, închiriere de echipamente și mașini
de birou, servicii de externalizare (asistență în
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afaceri), închirierea de material publicitar, închirierea
automatelor.

M 2012 06191

128865

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea apartamentelor,
managementul apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobile), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, management imobiliar,
gestionarea imobiliară, agenții de colectare a
datoriilor, închirieri imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
curatarea cladirilor (interior), tencuire, supraveghere
a construcțiilor de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, izolare a clădirilor.

M 2012 06192

128864

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea apartamentelor,
managementul apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobile), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, management imobiliar,
gestionare imobiliară, agenții de colectare a datoriilor,
închirieri imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
curățarea clădirilor (interior), tencuire, supraveghere
a construcțiilor de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, izolarea clădirilor.

M 2012 06193

128863

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea apartamentelor,
managementul apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobile), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, management imobiliar,
gestionare imobiliară, agenții de colectare a datoriilor,
închirieri imobiliare.
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37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
curățarea clădirilor (interior), tencuire, supraveghere
a construcțiilor de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, izolarea clădirilor.

M 2012 06294

123401

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, organizare
de expoziții (în scopuri comerciale sau publicitare).
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii, servicii de televiziune
prin radiodifuzare, radiodifuzare TV prin satelit,
radiodifuzare fără fir, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, rețele de
telecomunicații fără fir, servicii de agenții de știri.
39 - Transport, ambalare şi depozitare marfuri distribuţie, organizarea de călătorii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizarea și
susținerea de concerte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2012 06832

123911

39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), livrări de masaje, livrări de bunuri,
livrarea de colete, logistică de transport.

M 2012 06833

123712

39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de curierat (mesaje
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sau mărfuri), livrări de masaje, livrări de bunuri,
livrarea de colete, logistică de transport.

M 2012 06834

123624

39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), livrări de masaje, livrări de bunuri,
livrarea de colete, logistică de transport.

M 2012 07348

172387

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.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
accesorii de reglare pentru instalațiile și țevile de apă
sau gaz.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata de termostate.

M 2012 07349

123947

11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
filtre pentru apa potabilă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata de filtre pentru apa potabilă.

M 2012 08220

124723

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
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de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, 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, programe de operare pe calculator,
înregistrate, programe de calculator,descărcabile,
programe de jocuri pe calculator, unități de disc
pentru calculatoare.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate de amuzament,
automate și acționate cu fise, mese de billiard, roți de
ruletă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în ceea ce
privește produsele: software pentru jocuri, dispozitive
pentru stocarea de date, aparate pentru jocuri video,
agenții de informații comerciale, agenții de importexport.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
instalarea, întreținerea și repararea componentelor
hardware ale calculatorului, furnizarea informațiilor
legate de reparații.
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41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), servicii de jocuri de noroc, servicii
de cluburi de noapte, organizarea de loterii.

M 2012 08221

124599

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, programe de operare pe calculator,
înregistrate, programe de calculator,descărcabile,
programe de jocuri pe calculator, unități de disc
pentru calculatoare.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate de amuzament,
automate și acționate cu fise, mese de billiard, roți de
ruletă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în ceea ce
privește produsele: software pentru jocuri, dispozitive
pentru stocarea de date, aparate pentru jocuri video,
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agenții de informații comerciale, agenții de importexport.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
instalarea, întreținerea și repararea componentelor
hardware ale calculatorului, furnizarea informațiilor
legate de reparații.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), servicii de jocuri de noroc, servicii
de cluburi de noapte, organizarea de loterii.

M 2013 00142

124669

30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, mirodenii, gheaţă, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe
bază de cacao, băuturi din cafea cu lapte, alimente
făinoase, bomboane, praline, ciocolată, glazuri de
torturi, marinate, băuturi pe bază de ceai.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
limonadă şi băuturi nealcoolice.

M 2013 00173

127788

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
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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 afumate, repeient 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
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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 amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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 2013 00246

124832

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, ficat,
pastă de ficat, bacon, fasole, conservată, pate de
ficat, porc, supe, burtă, salate vegetale, humus (pastă
de năut), linte, conservată, cârnați, tahini (pastă din
semințe de susan), mezeluri, șuncă.

M 2013 00324

128857

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,
albumină pentru uz culinar, alginați pentru uz culinar,
migdale, măcinate, aloe vera preparată pentru
consum uman, măduvă de animale alimentară,
fiertură/bullion, concentrate de fiertură/concentrate
de bullion, caviar, scoici, nu vii, raci, nu vii, crochete,
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crustacee, nu vii, cuiburi de păsări comestibile,
pudră de ouă, substanțe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, gelatină, gelatină alimentară,
humus (pastă de năut), sucuri vegetale pentru gătit,
castraveți de mare, nu vii, alge de mare, conservate,
homari, nu vii a languste, nu vii, lecitină pentru uz
culinar, ciuperci, conservate, midii, nu vii, arahide,
procedate, nuci, preparate, stridii, nu vii, creveți,
nu vii, câmați în aluaft moluște, nu vii, creveți, nu
vii, arahide, preparate, pectină pentru uz culinar,
polen preparat ca produs alimentar, cheag, semințe,
procesate, semințe de floarea soarelui, procesate,
viermi de mătase în stadiu de crisalidă pentru consum
uman, preparate pentru supă, supe, tofu, trufe,
conservate, tahini (pastă de semințe de susan),
extracte din alge de mare alimentare.

M 2013 00517

125486

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de parcuri de
amuzament, dresarea animalelor, organizarea și
susținerea de colocvii, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea de conferințe,
organizarea și susținerea de congrese, organizarea
și susținerea de seminare, organizarea și susținerea
de simpozioane, organizarea și susținerea de ateliere
(instruire), organizarea de concursuri de frumusețe,
școli cu internat, rezervarea biletelor la spectacole,
servicii de bibliotecă mobilă, publicarea de cărți,
servicii de caligrafie, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
închiriere de filme, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, servicii de club (divertisment
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sau educație), organizarea de competiții (divertisment
sau educație), organizarea de competiții sportive,
efectuarea antrenamentelor de fitness, cursuri de
corespondență, servicii de discotecă, închirierea
de echipament pentru scufundări libere, dublări,
editarea casetelor video, informații despre educație,
educație religioasă, examinări referitoare la educație,
predare, tehnoredactare computerizată electronica,
servicii de amuzament, informații despre divertisment,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, producții de film, altele
decât publicitare, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri, furnizarea
de articole pentru golf, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), predarea gimnasticii,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), informații despre posibilitățile
de recreere, servicii de interpretariat lingvistic,
interpretarea în limbajului semnelor, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, prezentarea
prestațiilor live, organizarea de loterii, microfilmate,
servicii de model pentru artiști, închirierea de filme,
închirierea de aparate cinematografice, servicii de
studiouri de film, furnizarea de facilități pentru muzee
(prezentări, expoziții), servicii de compoziție muzicală,
prezentarea spectacolelor de varietate, servicii
de reporteri de știri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), școli de grădiniță, servicii de orchestră,
organizarea de baluri, organizarea de expoziții
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în scopuri culturale sau educaționale, antrenare
(instruire), organizarea de spectacole (servicii de
impresar), planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de antrenor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educație fizică,
producție muzicală, antrenament practic (demostrații),
producția de spectacole, producție de filme pe benzi
video, furnizarea de servicii de karaoke, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea de facilități sportive, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate, producția
de programe radio și de televiziune, închirierea
aparatelor de radio și televizoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere, închirierea
echipamentelor audio, închirierea camerelor video,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, închirierea de
decoruri pentru spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de sport,
închirierea de facilități pentru stadioane, închirierea
de decoruri pentru scenă, închirierea terenurilor de
tenis, închirierea casetelor video, scenarii, altele
decât cele publicitare, cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, subtitrare, scrierea
de texte, altele decât textele publicitare, producții de
teatru, servicii de agenție de bilete (divertisment),
traducere, editarea casetelor video, înregistrarea
video, ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională, servicii de
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grădini zoologice, închirierea de echipament pentru
jocuri.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
închirierea de locuințe pentru cazare temporară,
rezervări pentru cazare (temporară), servicii de
bar, pensiuni pentru animale, rezervări la pensiuni,
pensiuni, cafenele, bufeturi, servicii de tabere
de vacanță (cazare), furnizare de facilități pentru
camping, cantine, servicii de catering (de produse
alimentare și băuturi), creșe, aziluri (de bătrâni), case
(de vacanță), rezervări de hoteluri, hoteluri, moteluri,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă, sticlărie,
închirierea sălilor de ședințe, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile, restaurante,
restaurante cu autoservire, snack-bar, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă.

M 2013 00518

125485

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de parcuri de
amuzament, dresarea animalelor, organizarea și
susținerea de colocvii, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea de conferințe,
organizarea și susținerea de congrese, organizarea
și susținerea de seminare, organizarea și susținerea
de simpozioane, organizarea și susținerea de ateliere
(instruire), organizarea de concursuri de frumusețe,
școli cu internat, rezervarea biletelor la spectacole,
servicii de bibliotecă mobilă, publicarea de cărți,
servicii de caligrafie, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
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închiriere de filme, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, servicii de club (divertisment
sau educație), organizarea de competiții (divertisment
sau educație), organizarea de competiții sportive,
efectuarea antrenamentelor de fitness, cursuri de
corespondență, servicii de discotecă, închirierea
de echipament pentru scufundări libere, dublări,
editarea casetelor video, informații despre educație,
educație religioasă, examinări referitoare la educație,
predare, tehnoredactare computerizată electronica,
servicii de amuzament, informații despre divertisment,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, producții de film, altele
decât publicitare, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri, furnizarea
de articole pentru golf, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), predarea gimnasticii,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), informații despre posibilitățile
de recreere, servicii de interpretariat lingvistic,
interpretarea în limbajului semnelor, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, prezentarea
prestațiilor live, organizarea de loterii, microfilmate,
servicii de model pentru artiști, închirierea de filme,
închirierea de aparate cinematografice, servicii de
studiouri de film, furnizarea de facilități pentru muzee
(prezentări, expoziții), servicii de compoziție muzicală,
prezentarea spectacolelor de varietate, servicii
de reporteri de știri, servicii de cluburi de noapte
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(divertisment), școli de grădiniță, servicii de orchestră,
organizarea de baluri, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, antrenare
(instruire), organizarea de spectacole (servicii de
impresar), planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de antrenor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educație fizică,
producție muzicală, antrenament practic (demostrații),
producția de spectacole, producție de filme pe benzi
video, furnizarea de servicii de karaoke, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea de facilități sportive, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate, producția
de programe radio și de televiziune, închirierea
aparatelor de radio și televizoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere, închirierea
echipamentelor audio, închirierea camerelor video,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, închirierea de
decoruri pentru spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de sport,
închirierea de facilități pentru stadioane, închirierea
de decoruri pentru scenă, închirierea terenurilor de
tenis, închirierea casetelor video, scenarii, altele
decât cele publicitare, cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, subtitrare, scrierea
de texte, altele decât textele publicitare, producții de
teatru, servicii de agenție de bilete (divertisment),
traducere, editarea casetelor video, înregistrarea
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video, ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională, servicii de
grădini zoologice, închirierea de echipament pentru
jocuri.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
închirierea de locuințe pentru cazare temporară,
rezervări pentru cazare (temporară), servicii de
bar, pensiuni pentru animale, rezervări la pensiuni,
pensiuni, cafenele, bufeturi, servicii de tabere
de vacanță (cazare), furnizare de facilități pentru
camping, cantine, servicii de catering (de produse
alimentare și băuturi), creșe, aziluri (de bătrâni), case
(de vacanță), rezervări de hoteluri, hoteluri, moteluri,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă, sticlărie,
închirierea sălilor de ședințe, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile, restaurante,
restaurante cu autoservire, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă, snackbar.

M 2013 00670

125494

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., albumină pentru uz
culinar, alginați pentru uz culinar, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman, măduvă
de animale alimentară, fiertură/bullion, concentrate
de fiertură/concentrate de bullion, caviar, scoici, nu
vii, raci, nu vii, crochete, crustacee, nu vii, cuiburi de
păsări comestibile, curmale, pudră de ouă, substanțe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
gelatină, gelatină alimentară, humus (pastă de năut),
sucuri vegetale pentru gătit, castraveți de mare, nu
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vii, alge de mare, conservate, homari, nu vii, languste,
nu vii, lecitină pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
midii, nu vii, arahide, procesate, nuci, preparate,
stridii, nu vii, creveți, nu vii, câmați în aluat, moluște,
nu vii, creveți, nu vii, arahide, procesate, pectină
pentru uz culinar, polen prepararea produs alimentar,
cheag, semințe, procesate, semințe de floarea
soarelui, procesate, viermi de mătase, preparate
pentru supă, supe, tofu, trufe, conservate, tahini
(pastă de semințe de susan), extracte din alge de
mare alimentare.
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, pastă de migdale, preparate
aromatice alimentare, sodă alimentară (bicarbonat
de sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), agenți de legare pentru înghețată,
pâine/firimituri (pesmet), pudră de tort, cocă de tort/
aluat de tort, arome pentru tort (altele decât uleiurile
esențiale), capere, caramele (dulciuri), sandvișuri cu
brânză (sandvișuri), gumă de mestecat, băuturi din
ciocolată cu lapte, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, mălai, porumb, copt, cușcuș (griș),
orz măcinat, ovăz măcinat, cremă din ouă și lapte,
esențe pentru produsele alimentare, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, fermenți
pentru paste, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru băuturi, arome alimentare, altele
1071

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
decât uleiurile esențiale, glazură de tort (glazurare),
glucoză pentru uz culinar, gluten pentru uz culinar,
golden syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, halva, hominy (boabe de porumb uscate și
tratate), orz decorticat, ovăz decorticat, infuzii, nu cele
medicinale, ferment, extract de malț alimentar, malț
pentru consum uman, maltoză, agenți de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, mentă pentru produse de
cofetărie, îndulcitori naturali, tăieței, paste, vermicelli
(tăiței), pudre pentru fabricarea înghețatei, propolis/
clei de albine, prăjiturele cu orez, gustări pe bază de
orez, lăptișor de matcă, pesmeți, sandvișuri, agenți
de legare pentru câmați, apă de mare pentru gătit,
griș, pachețele de primăvară, amidon alimentar,
preparate pentru întărirea frișcăi, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), tacos, agenți de îngroșare pentru
gătirea alimentelor.
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, preparate pentru îngrășarea
animalelor/preparate pentru îngrășarea animalelor
domestice, nisip aromat (așternut) pentru animalele
de companie, deșeuri distilate pentru consum animal,
var pentru furajele animalelor, așternut pentru
animale, așternut de turbă, strat de protecție din paie,
așternut din paie, reziduuri din cazan, după distilare,
hârtie de culoare nisipului (așternut) pentru animalele
de companie, coroane din flori naturale.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
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M 2013 00671

125495

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, albumină pentru uz
culinar, alginați pentru uz culinar, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman, măduvă
de animale alimentară, fiertură/bullion, concentrate
de fiertură/concentrate de bullion, caviar, scoici, nu
vii, raci, nu vii, crochete, crustacee, nu vii, cuiburi de
păsări comestibile, curmale, pudră de ouă, substanțe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
gelatină, gelatină alimentară, humus (pastă de năut),
sucuri vegetale pentru gătit, castraveți de mare, nu
vii, alge de mare, conservate, homari, nu vii, languste,
nu vii, lecitină pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
midii, nu vii, arahide, procesate, nuci, preparate,
stridii, nu vii, creveți, nu vii, câmați în aluat, moluște,
nu vii, creveți, nu vii, arahide, procesate, pectină
pentru uz culinar, polen prepararea produs alimentar,
cheag, semințe, procesate, semințe de floarea
soarelui, procesate, viermi de mătase, preparate
pentru supă, supe, tofu, trufe, conservate, tahini
(pastă de semințe de susan), extracte din alge de
mare alimentare.
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, pastă de migdale, preparate
aromatice alimentare, sodă alimentară (bicarbonat
de sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), agenți de legare pentru înghețată,
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pâine/firimituri (pesmet), pudră de tort, cocă de tort/
aluat de tort, arome pentru tort (altele decât uleiurile
esențiale), capere, caramele (dulciuri), sandvișuri cu
brânză (sandvișuri), gumă de mestecat, băuturi din
ciocolată cu lapte, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, mălai, porumb, copt, cușcuș (griș),
orz măcinat, ovăz măcinat, cremă din ouă și lapte,
esențe pentru produsele alimentare, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, fermenți
pentru paste, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru băuturi, arome alimentare, altele
decât uleiurile esențiale, glazură de tort (glazurare),
glucoză pentru uz culinar, gluten pentru uz culinar,
golden syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, halva, hominy (boabe de porumb uscate și
tratate), orz decorticat, ovăz decorticat, infuzii, nu cele
medicinale, ferment, extract de malț alimentar, malț
pentru consum uman, maltoză, agenți de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, mentă pentru produse de
cofetărie, îndulcitori naturali, tăieței, paste, vermicelli
(tăiței), pudre pentru fabricarea înghețatei, propolis/
clei de albine, prăjiturele cu orez, gustări pe bază de
orez, lăptișor de matcă, pesmeți, sandvișuri, agenți
de legare pentru câmați, apă de mare pentru gătit,
griș, pachețele de primăvară, amidon alimentar,
preparate pentru întărirea frișcăi, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), tacos, agenți de îngroșare pentru
gătirea alimentelor.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente
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pentru animale, malţ, preparate pentru îngrășarea
animalelor/preparate pentru îngrășarea animalelor
domestice, nisip aromat (așternut) pentru animalele
de companie, deșeuri distilate pentru consum animal,
var pentru furajele animalelor, așternut pentru
animale, așternut de turbă, strat de protecție din paie,
așternut din paie, reziduuri din cazan, după distilare,
hârtie de culoare nisipului (așternut) pentru animalele
de companie, coroane din flori naturale.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

M 2013 00830

127789

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
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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 afumate, repeient 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.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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
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scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoționale.

M 2013 00836

125503

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
administrarea comerciala a licențierii produselor
si serviciilor pentru alte companii, actualizarea
materialelor publicitare, raspandirea materialelor
publicitare, închirierea spatilor publicitare, informatii
comerciale si consiliere pentru clienti (firma pentru
consilierea consumatorilor), analiza prețului deachiziție, evaluări ale afacerilor, intermedierea
serviciilor de telecomunicații, managementul
afacerilor pentru artiști, asistenta in managementul
afacerilor, consultanta profesionala in afaceri,
informații de afaceri, anchete de afaceri, investigații
de afaceri, managementul afacerilor si consultanta de
organizare, asistenta pentru managementul afacerilor,
consultanta pentru managementul afacerilor,
managementul afacerilor sportivilor, consultanta
pentru organizarea afacerii, cercetare de afaceri,
informații si consiliere comerciala pentru consumatori
(consiliere consumatori), 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, consultanta profesionala in afaceri,
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 computerizat al fișierelor, asistenta
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pentru management industrial sau comercial, servicii
de consiliere pentru managementul afacerilor,
asistenta de management comercial sau industrial,
managementul fișierelor computerizate, consultanta
de management al personalului, marketing, cercetare
de marketing, studii de marketing, închirieri de
echipamente si aparatura de birou, organizarea
de târguri in scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de externalizare (asistenta de afaceri),
prezentarea de produse in mediile de comunicare,
pentru retail, 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, închirierea
aparaturii si echipamentelor de birou, intermedieri
de promoții de vanzare, stenografie, servicii de
telemarketing, reclame televizate, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu instr umente
muzicale, servicii de vanzare cu ridicata in legătură
cu echipamente audiovizuale, servicii de vanzare cu
amănuntul in legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vanzare cu amănuntul in legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, 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,
servicii de vanzare cu amănuntul in legătură cu
instrumente musicale, servicii de vanzare cu
amănuntul in legătură cu conținut înregistrat, servicii
de vanzare cu amănuntul in legătură cu echipamente
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audiovizuale, servicii de vanzare cu ridicata in
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu calculatoare
portabile, servicii de vanzare cu ridicata in legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vanzare cu
amănuntul in legătură cu echipamente de iluminat,
amenajare de vitrine, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vanzarea cu
amănuntul, servicii de vanzare cu ridicata in legătură
cu echipamente de tehnologia informației, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vanzare cu
amănuntul m legătură cu dispozitive de protecție
acustica, servicii de vanzare cu amănuntul in legătură
cu echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplatite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplatite ale
terților pentru compararea de servicii de divertisment,
servicii de comerț cu ridicata in legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vanzare cu amănuntul
in legătură cu echipamente de incalzire, servicii de
vanzare cu amănuntul in legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzica digitala descarcabila, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru tonuri de apel
descarcabile, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzica si filme descarcabile si preinregistrate.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizarea servicilor de
amuzament, parcuri de amuzament, distracții,
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organizarea si susținerea colocviilor, organizarea si
susținerea conferințelor, organizarea si susținerea
congreselor, organizarea si susținerea seminarilor,
organizarea si susținerea simpozioanelor, 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 tihnelor cinematografice,
prezentări cinematografice, circuri, servicii de club
(divertisment), antrenament (instruire), organizarea
de competiții (educație sau divertisment), academii
(educație), organizarea competițiilor sportive,
susținerea si organizarea concertelor, cursuri de
corespondenta, servicii de disk jockey, servicii
de discoteca, editare de casete video, informații
referitoare la educație, examinări educaționale,
servicii de desktop publishing, servicii de animație,
informații despre posibilități de divertisment,
organizarea expozițiilor pentru scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de parade de modă
pentru divertisment, producții de film, altele decât
filmele publicitare, jocuri de noroc, servicii de
jocuri furnizate oniine de ia o rețea computerizata,
închirierea echipamentelor de jocuri, consiliere
vocationala (consiliere educaționala), servicii ale
cluburilor de sanatate (sanatate si fitnes), servicii
de campinguri de vacanta(divertisment), 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,
microfilmam, modelare pentru artiști, închirierea
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peliculelor de film, închirierea de proiectoare si
accesorii de film, 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 competițiilor sportive, parcuri de
distracții, planificarea petrecerilor (divertisment),
prezentarea de reprezentatii live, raportare
fotografica, fotografie, planificarea petrecerilor
(divertisment), antrenament practic (demonstratii),
producția de muzica, producția de programe de radio
si televiziune, producerea spectacolelor, producerea
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),
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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 2013 00853

125654

31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ, hrană pentru animale de
companie, băuturi pentru animale de companie,
alimente pentru animale, alimente masticabile pentru
animale, preparate pentru îngrășarea animalelor,
momeală vie pentru pescuit, nisip aromat pentru
animalele de companie (tăvi de necesități), biscuiți
pentru câini, tărâțe, pastă de tărâțe pentru consum
animal, turtă de arahide pentru animale, os de sepie
pentru păsări, pești vii, furaje, nutrețuri, cereale pentru
consum animal.

M 2013 00980

125768

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, procesarea administrativă
a ordinelor de achiziție, agenție de publicitate,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, licitare, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
audit, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în domeniul
afacerilor, agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
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consumatori (magazin de consiliere consumator),
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, consultanță profesională în afaceri,
analiza costurilor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
agenție de import-export, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
managementul computerizat al fișierelor, studii
de marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, sondaje de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de extemalizare (asistență de afaceri),
întocmirea ștatelor de plată, consultanță 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 prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), producția
de clipuri publicitare, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relații publice,
publicarea de texte publicitare, pregătirea coloanelor
publicitare, închirierea de material publicitar, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor, închirierea
1083

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, închirierea automatelor,
servicii de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile medicale,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, întocmirea extraselor de
cont, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, pregătirea documentației fiscale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și susținerea
de simpozioane, organizarea și susținerea de
concerte, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), cursuri de corespondență, informații
în domeniul educației, examinări referitoare la
educație, tehnoredactare computerizată electronică,
furnizarea de informații în domeniul divertismentului,
organizarea de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de jocuri furnizate online de la
o rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru golf,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, prezentarea prestațiilor live,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități pentru
muzee (prezentări, expoziții), servicii de compoziție
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muzicală, școli de grădiniță, organizarea de loterii,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de competiții sportive,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), raportare fotografică, fotografie,
antrenament practic (demonstrații), producția de
programe radio și de televiziune, producția de
spectacole, producția de muzică, furnizarea de
facilități sportive, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităților de recreere, informații cu
privire la activitățile recreaționale, interpretarea
în limbajului semnelor, servicii de tabere sportive,
subtitrare, predare, producții de teatru, cronometrarea
evenimentelor sportive, traducere, producție de
filme pentru casete video, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.

M 2013 01135

125029

35 - Managementul afacerilor în domeniul
transporturilor, servicii de conducere a afacerilor
în domeniul transporturilor, administrarea
afacerilor în domeniul transporturilor, compilarea
informaţiilor în domeniul transporturilor în baze
de date computerizate, agenţii de import export,
prelucrarea administrativă de documente, în
special documente de import şi export inclusiv
documente pentru formalităţi de asigurare şi vamale,
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întocmirea ştatelor de plată, analiza preţului de
cost, prelucrarea administrativă a comenzilor în
domeniul transporturilor, consultanţa profesională şi
organizatorică în domeniul transporturilor, gestiunea
fişierelor computerizate, asamblare de date în
baze de date computerizate, întocmire de statistici,
facturare, informaţii pentru afaceri în domeniul
transporturilor, servicii de informaţii privind afacerile
în domeniul transporturilor, cercetări pentru afaceri,
estimare în afaceri comerciale, expertize în afaceri,
căutare în fişiere computerizate (pentru terţi), servicii
de secretariat, întocmire de statistici.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrare de colete, informații
privind transportul, expediere de mărfuri, tractare,
rezervare transport, livrare de bunuri, închiriere de
containere de depozitare.

M 2013 01431

128998

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, programare computerizată, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare, servicii de
protecţie împotriva viruşilor de calculator, 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,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, găzduirea site-urilor (site1086
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uri web), instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
prin acces de la distanţă, recuperarea datelor de
pe calculator, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, închirierea servereior web.

M 2013 01658

141808

20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice, perne de aer, nu
cele pentru scopuri medicale, perne pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu cele
pentru scopuri medicale, bare de chihlimbar, plăci de
chihlimbar, gheare de animale, coame de animale,
copite de animale, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebelușilor, coșuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, pătuțuri, perdele decorative din mărgele,
fitinguri pentru pat, nemetalice, rotile pentru
pat, nemetalice, somiere, articole pentru pat, cu
excepția lenjeriei, culcușuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, șuruburi de fixare,
nemetalice, pentru cabluri, perne de sprijin, bolțuri,
nemetalice, suporturi pentru cărți (mobilă), suporturi
pentru sticle, capace pentru sticle, nemetalice,
dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru
sticle, cutii din lemn sau plastic, monturi pentru perii,
busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic, cabinet de
lucru, suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn pentru
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decantarea vinului, butoaie, nemetalice, șezlonguri,
comode, cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat
(mese), clipsuri, din plastic, pentru cabluri și țevi,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agățători pentru haine,
cuiere, fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, faguri
artificiali pentru stupi, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice (depozitare,
transport), corali, dopuri de plută pentru sticle,
dopuri de plută, fildeș vegetal, portmantouri, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădițe, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil, șine
pentru perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, perne, șezlonguri de punte, decorațiuni
din plastic pentru produsele alimentare, birouri,
cărucioare de servit cina (mobilă), aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuști pentru câini, fitinguri
de uși, nemetalice, mânere de uși, nemetalice,
zăvoare de uși, nemetalice, uși pentru mobilă,
dibluri, nemetalice, cepuri (știfturi), nemetalice,
știfturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese de
toaletă, borduri din plastic pentru mobilă, gherghefuri,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coșuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori, suporturi
pentru flori (mobilă), suporturi pentru furaje, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, urne funerare, elemente
despărțitoare din lemn pentru mobilă, rotile pentru
mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
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îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru arme,
scaune de frizerie, coșnițe (coșuri), oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), paleți de manipulare, nemetalici,
suporturi pentru pălării, tetiere (mobilă), scaune înalte
pentru bebeluși, balamale, nemetalice, faguri de
miere, corn, neprelucrat sau semiprelucrat, paturi de
spital, numere pentru case, nemetalice, neluminoase,
paturi hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale,
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale, brățări
de identificare, nemetalice, pentru spital, imitație de
carapace de broască țestoasă, dulapuri de cartotecă
(mobilă), jaluzele interioare (mobilă), obloane
interioare (mobilă), premergătoare, obiecte publicitare
gonflabile, fildeș, neprelucrat sau semiprelucrat,
cuști pentru animalele de gospodărie, panouri de
agățat cheile, butoane rotative, nemetalice, scări
din lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
cutii de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi de
bibliotecă, paleți de încărcare, nemetalici, gabarite
de încărcare nemetalice pentru vagoanele de cale
ferată, dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele electrice,
nemetalice, rafturi pentru reviste, mese pentru masaj,
covorașe, detașabile, pentru chiuvete, covorașe
detașabile sau protecții pentru chiuvete, saltele pentru
țarcurile pentru copii, saltele, lăzi pentru carne, nu
din metal, dulapuri pentru medicamente, plăci de
oglindă, oglinzi (lupe), scări mobile pentru îmbarcare,
nemetalice, pentru pasageri, elemente mobile
(decorațiuni), geamanduri de legare, nemetalice,
sidef, neprelucrat sau semiprelucrat, mulaje pentru
ramele de tablouri, ecusoane, nemetalice, căsuțe
pentru animalele de gospodărie, cuibare, căsuțe,
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standuri pentru ziare, tăblițe pentru numărul de
înmatriculare, nemetalice, plăcuțe de înmatriculare,
nemetalice, piulițe, nemetalice, scoici de stridii,
containere pentru ambalare din plastic, jaluzele
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colțare pentru ramele
de tablouri, suporturi de susținere pentru tablouri
(rame), perne, placarde din lemn sau plastic, paie
împletite, cu excepția rogojinelor, cartele din plastic,
nu cele codate sau magnetice, rafturi pentru farfurii,
țarcuri dejoacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice,
piloni, nemetalici, scripeți din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase, cordoane,
tambure, nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, rezervoare, nu din metal și nici din zidărie,
bazine, nu din metal și nici din nituri, nemetalice,
capre de tăiat lemne, mobilier școlar, suporturi pentru
ascuțit ghearele, pentru pisici, ecrane de protecție
pentru șeminee (mobilă), ecrane de protecție
(mobilă), șuruburi, nemetalice, capace de etanșare,
nemetalice, scaune, scaune din metal, rame de lemn
pentru stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură (mobilă), rafturi pentru depozitare,
cobilițe (juguri), vitrine (mobilă), bufeturi, plăci cu
denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă argintată
(oglinzi), jaluzele interioare lamelare, canapele,
coame de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe
trepte, araci, pentru plante sau arbori, birouri de lucrat
în picioare, suporturi pentru mașinile de calculat,
statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, trepte (scări), nemetalice, taburete, saltele din
paie, împletituri din paie, borduri din paie, animale
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împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese, mese,
mese din metal, manechine pentru croitori, robinete
pentru metale, nemetalice, cărucioare de servit ceaiul,
țăruși pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil, carapace de broască țestoasă,
dozatoare de prosoape, fixe, nemetalice, suporturi
de prosoape (mobilă), paleți de transport, nemetalici,
tăvi, nemetalice, capre de lucru (mobilă), cărucioare
(mobilă), mese cu rotile pentru calculatoare (mobilă),
cuve, nemetalice, pentru amestecare mortarului,
mese de scris, rafturi pentru mașinile de scris,
suporturi pentru umbrele, supape, nemetalice, altele
decât componentele mașinilor, cazane, nemetalice,
bancuri de menghină, platforme pentru schimbarea
bebelușilor, suporturi pentru lavoare (mobilă),
valve din plastic pentru țevile de apă, os de balenă,
prelucrat sau semiprelucrat, împletituri, clopoței de
vânt (decorațiuni), tambure de înfășurare, nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, fitinguri pentru
ferestre, nemetalice, panglică de lemn , lucrări de artă
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, jaluzele interioare
din lemn țesut (mobilier), mese de scris, ambră
galbenă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou referitoare la
clasa 20.

M 2013 01689

127335

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea apartamentelor,
managementul apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobile), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliara, management imobiliar,
gestionarea imobiliară, agenții de colectare a
datoriilor, închirieri imobiliare, zidire, curățarea
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clădirilor (interior), tencuire, supraveghere a
construcțiilor de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, izolare a clădirilor.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, pensiune, hotel, restaurant, construcții
transportabile, servicii de creșă, case de bătrâni.

M 2013 01757

125896

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, pigmenți,
preparate de legare pentru vopsele/agenți de
aglutinare pentru vopsele, agenți de îngroșare pentru
vopsele, diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vopsele de acoperire, preparate de protecție pentru
metale, vopsele de aluminiu, vopsele bactericide,
vopsele rezistente la foc, grunduri, amorse, preparate
anticorozive, pentru conservare, benzi anti-corozive,
unsoare anti-rugină, uleiuri anti-rugină, preparate
anti-murdărire pentru metale, conservanți (vopsele)
împotriva deteriorării lemnului, baițuri pentru lemn,
rășini naturale brute.

M 2013 01758

125895

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, pigmenți,
preparate de legare pentru vopsele/agenți de
aglutinare pentru vopsele, agenți de îngroșare pentru
vopsele, diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vopsele de acoperire, preparate de protecție pentru
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metale, vopsele de aluminiu, vopsele bactericide,
vopsele rezistente la foc, grunduri, amorse, preparate
anticorozive, pentru conservare, benzi anti-corozive,
unsoare anti-rugină, uleiuri anti-rugină, preparate
anti-murdărire pentru metale, conservanți (vopsele)
împotriva deteriorării lemnului, baițuri pentru lemn,
rășini naturale brute.

M 2013 02150

126043

7 - Distribuitoare automate.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare, mașini de adunat,
ampermetre, amplificatoare, desene animate, roboți
telefonici, sisteme de avertizare anti-furt, receptoare
audio și video, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut, genți
adaptate pentru laptopuri, balanțe (bascule romane),
dispozitive de echilibrare, cititoare de coduri de bare,
baterii, electrice, pentru vehicule, acumulatoare,
electrice, pentru vehicule, baterii pentru iluminat,
baterii, electrice, recipiente pentru baterii, recipiente
pentru acumulatoare, cutii pentru baterii / cutii
pentru acumulatoare, încărcătoare de baterii, sonerii
(dispozitive de avertizare), cabluri, electrice, mașini
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de calculate, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), case de marcat, casetofoane, șnururi
pentru telefonul mobil, instrumente pentru verificarea
francării, instrumente pentru verificarea timbrării
corespondenței, aparate și instrumente folosite în
chimie, chipuri (circuite integrate), bobine inductante
(impedanță), aparate de cromatografie pentru
utilizare în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, îmbrăcăminte
de protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută pentru
laboratoare, cabluri coaxiale, bobine, electrice,
mecanisme pentru aparatele acționate cu fise,
mecanisme pentru televizoarele acționate cu fise,
colectoare, electrice, aparate electrice pentru
comutare, comutatoare, compact-discuri (audiovideo), compact-discuri (memorie numai pentru citire),
compact-disc playere, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, programe de calculator, înregistrate,
tastaturi pentru calculatoare, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software deșcărcabile), programe de jocuri pe
calculator, calculatoare, consensatoare (capacitoare),
capacitoare, conductoare, electrice, conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), lentile de
contact, contacte, electrice, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de cupru,
izolată, telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, contoare / aparate
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de măsură, redresoare de current, detectoare
de metal pentru scopuri industriale sau militare,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare dictating machines,
tuburi de evacuare, electrice, altele decât cele
pentru iluminat, tuburi electrice de evacuare, altele
decât cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței, aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice, cutii
de distribuție (electricitate), panouri de distribuție
(electricitate), console de distribuție (electricitate),
cipuri and, sonerii electrice pentru uși, dozatoare,
dozimetre, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoanele mobile, fișiere de muzică descărcabile,
fișiere de imagini descărcabile, uscătoare pentru
fotografii, stative pentru fotografii, dvd playere,
aparate pentru editarea filmelor cinematografice,
cronometru pentru ouă (clepsidre), conducte de
energie electrică, materiale pentru rețelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), șine electrificate pentru
montarea spoturilor de lumini, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanță a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanță a semnalelor, pixuri
electronice (unități de afișare vizuală), agende
electronice, traducătoare electronice de buzunar,
etichete electronice pentru produse, aviziere
electronice, publicații electronice, descărcabile,
carduri magnetice codate, brățări de identificare
codate, magnetice, aparate de mărit (fotografie),
contoare de expunere (contoare de lumină), oculare,
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instrumente care conțin oculare, ochelari de protecție,
- aparate de fax, cabluri cu fibră optică, aparate
pentru tăierea filmelor, filme, expuse, filtre pentru
măștile respiratorii, filtre (fotografie), filtre pentru
razele ultraviolete, pentru fotografie, extinctoare
de incendiu, alarme de incendiu, bătătoare pentru
incendii, scări de incendiu, duze pentru furtunurile
de incendii, mașini de stins incendiile, pompe de
incendiu, șalupe de incendii, pături ignifuge, furtun
de incendiu, dispozitive de stingere a incendiilor,
becuri pentru bliț (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blițuri (fotografie), dischete,
ecrane fluorescente, semnale de ceață, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre pentru
transparență fotografică, frecvenometre, cuptoare
pentru utilizare în laboratoare, etuve pentru utilizare
în laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de galenă
(detectoare), celule galvanice, baterii galvanice,
galvanometre, instrumente pentru testarea gazelor,
aparate de măsurare, aparate de satinare pentru
tipăriturile fotografice, sisteme de poziționare globală
(gps), mănuși de protecție împotriva accidentelor,
ochelari pentru sporturi, grilaje pentru baterii, kituri
hands-free (mâini libere) pentru telefoane, casete
pentru curățarea capului (de înregistrare), aparate
pentru reglarea căldurii, aparate de înaltă frecvență,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, fire de identificare pentru cablurile
electrice, mantale de identificare pentru cablurile
electrice, carduri de identitate, magnetice, dispozitive
de pornire, electrice, pentru pornirea de la distanță,
dispozitive electrice pentru pornirea de la distanță,
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inductoare (electricitate), circuite integrate, carduri
cu circuite integrate (carduri inteligente), carduri
inteligente (carduri cu circuite integrate), dispozitive
de intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat fiscale,
aparate de ionizare, nu cele pentru tratarea aerului
sau apei, calibre (instrumente de măsurare),
tonomate, muzicale, automate muzicale acționate
de fise (tonomate), tonomate pentru calculatoare,
cutii de joncțiune (electricitate), manșoane de
joncțiune pentru cablurile electrice, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, cântare pentru
scrisori, mire de nivelare (instrumente topografice),
stadii (instrumente topografice), instrumente de
nivelare, nivele (instrumente pentru determinarea
orizontalei), variatoare de lumină (regulatoare),
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led), balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete, eclatoare, limitatoare
(electricitate), încuietori, electrice, difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
magneți, lupe (optică), busole marine, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice, sticlărie
gradată, instrumente de măsurare, megafoane,
baloane meteorologice, instrumente meteorologice,
microfoane, microprocesoare, contoare de distanță
parcursă pentru vehicule, înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, oglinzi (optică), modemuri, mașini
de numărat și sortat bani, aparate de monitorizare,
electrice, monitoare (hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
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(echipament de prelucrarea a datelor), mouse paduri, semne cu neon, plase de protecție împotriva
accidentelor, calculator tip notebook, obiective
(lentile) (optică), ohmmetre, lanterne optice, lămpi
optice, lentile optice, instrumente și aparate optice,
sticlă optică, filamente conductoare de lumină (fibre
optice), condensatoare optice, cititoare optice de
caractere, suporturi optice de date, discuri optice,
ozonizatoare (ozonizoare), înregistrări fonografice/
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice, aparate
și instrumente pentru fizică, plottere, stechere, prize
și alte contacte (conexiuni electrice), calculatoare de
buzunar, playere media portabile, aparat de măsurare
cu precizie, balanțe de precizie, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, sonde pentru scopuri
științifice, procesoare (unități centrale de procesare),
unități centrale de procesare (procesoare), ecrane
de proiecție, aparate de proiecție, căști de protecție,
măști de protecție, căști de protecție pentru sporturi,
butoane pentru sonerii, indicatoare de cantitate,
aparate radar, radiouri, seturi de radiotelegrafie, seturi
de radiotelefonie, cititoare (echipament de procesare
a datelor), recorderuri, articole de îmbrăcăminte
reflectorizante, pentru prevenirea accidentelor, relee,
electrice, instalații electrice pentru controlul de la
distanță al operațiunilor industriale, dispozitive pentru
control de la distanță, rezistențe, electrice, respirator
pentru filtrarea aerului, măști de respirație, altele
decât cele pentru respirația artificială, aparate de
navigație prin satelit, sateliți pentru scopuri științifice,
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scanere (echipamente de procesare a datelor),
diafragme (fotografie), diafragme pentru fotogravură,
semi-conductoare, sonerii de semnalizare, lămpi de
semnalizare, panouri de semnalizare, luminoase
sau mecanice, fluiere de semnalizare, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, detectoare de
fum, baterii solare, suporturi de înregistrare audio,
benzi de înregistrare audio, aparate de transmitere
a sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, portavoce, transformatoare
amplificatoare, casetofoane portabile, ochelari de
soare, magnetofoane, televizoare, indicatoare de
temperature, comutator temporizat, automat, aparate
de înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), brațe de pick-up pentru
recordere, tranzistoare (electronice), transpondere,
triode, trepiede pentru aparatele de fotografiat,
unități flash usb, radiouri pentru vehicule, aparate
de înregistrare video, casete video, casete cu jocuri
video, ecrane video, telefoane video, casete video,
vizoare, fotografice, viziere pentru căști, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, mașini de vot, stații
radio portabile (walkie-talkie), aparate de cântărit,
instrumente și aparate de cântărire, greutăți.
42 - Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

M 2013 02275

125534

32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
preparate pentru fabricarea apei gazoase, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte de hamei
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pentru fabricarea berii, cvas ( băutură non-alcoolică),
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru băuturile
efervescente, pulberi pentru băuturile efervescente,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice).
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice.
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrite, hârtie
absorbantă pentru pipele de tutun, pachete cu hârtii
pentru țigări, cuțite pentru trabucuri, cutii pentru
trabucuri, suporturi pentru trabucuri, muștiucuri pentru
țigări, filtre pentru țigări, tabachere, suporturi pentru
țigări, hârtie pentru țigări, pietre pentru aprindere,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
ierburi pentru fumat, cutii de umiditate pentru
trabucuri, brichete pentru fumători, suporturi pentru
chibrituri, muștiucuri pentru suporturile de țigări,
instrumente de curățat pipele de tutun, rafturi pentru
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, cutii pentru tutunul de prizat, scuipători
pentru utilizatorii de tutun, muștiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri și țigări.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, ținerea evidenței
contabile, contabilitate, audit, investigații privind
afacerile, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la artiști,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
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agenție de informații comerciale, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al fișierelor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru terți,
întocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți,
închiriere de echipamente și mașini de birou, 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 spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță în
domeniul managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea mașinilor
de fotocopiere, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri), testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, 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 arta, închirierea de standuri de vânzare,
servicii de secretariat, stenografiere, căutarea de
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sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, pregătirea documentației
fiscale, preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, închirierea automatelor,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

M 2013 02447

130921

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.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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 2013 02448

130920

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,
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materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, adezivi
pentru protezere 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,
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
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pentru îndepărtarea plasturilor adezivi, celule stem
pentru scopuri medicale, celule stem 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 amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consiliere
consumatorilor, servicii de agenție de import și
export, servicii de comparare a prețurilor, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziționare 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 2013 03053

126440

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, ficat,
pastă de ficat, pate de ficat, porc, supe.

M 2013 03054

126439

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, ficat,
pastă de ficat, pate de ficat, porc, supe.

M 2013 03291

132020

30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în beneficiul terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând clienților
să vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
comercializare in spațiu fizic si/ sau online, cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor proprii si
ale terților, procesarea administrativă a comenzilor,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, marketing, cercetare de marketing,
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de snack-bar, servicii de catering.

M 2013 03578

126135

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
producție de filme publicitare, închiriere de
spațiu publicitar, închiriere de timp publicitar pe
mijloace de comunicare, managementul afacerilor
sportivilor, dezvoltarea conceptelor publicitare,
marketing, prezentare de bunuri pe suporturi
de comunicare, pentru comerț cu amănuntul,
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servicii de telemarketing, organizarea târgurilor în
scopuri comerciale sau publicitare, dactilografiere,
actualizarea materialului publicitar, închiriere de
distribuitoare automate, scrierea de texte publicitare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), rezervarea locurilor
pentru spectacol, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese, examinări
educaționale, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizare de prezentări
de modă în scopuri de divertisment, producția de
filme, altele decât filmele publicitare, desfășurarea
de cursuri de fitness, servicii de jocuri furnizate
online dintr-o rețea de calculatoare, furnizarea
de informații în domeniul educației, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului, furnizarea
de informații referitoare la activități recreative,
furnizarea de facilități muzeale (prezentare, expoziții),
producția de muzică, servicii de reporteri de știri,
publicare online de cărți și jurnale electronice,
furnizarea de publicații electronice online, care nu
pot fi descărcate, planificare petrecere (divertisment),
reportaj fotografic, fotografie, instruire practică
(demonstrație), prezentare de spectacole live,
prezentarea spectacolelor de varietăți, publicarea
de cărți publicarea de texte, altele decât textele
publicitare, producția de programe de radio și
televiziune, organizarea și conducerea de seminarii,
producția de spectacole, organizarea de competiții
sportive, furnizarea de facilități sportive, închiriere
de echipamente sportive, cu excepția vehiculelor,
1106

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
închiriere de terenuri de sport, subtitrare, organizarea
și conducerea atelierelor (instruire), scrierea de texte,
altele decât cele publicitare.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii birouri de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
închiriere de scaune, mese, lenjerie de masă,
sticlărie, închiriere de aparate de gătit, închiriere de
dozatoare de apă potabilă, catering pentru mâncare și
băuturi, rezervare la hotel, servicii hoteliere, închiriere
de aparate de iluminat, închiriere de săli de ședințe,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de snack-bar,
închiriere de cazare temporară, rezervări temporare
de cazare, închiriere de corturi, închiriere de clădiri
transportabile.

M 2013 03610

127424

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
actualizarea materialelor publicitare, informații
comerciale și consiliere pentru client (firmă pentru
consilierea consumatorilor), consultanță profesională
în afaceri, managementul afacerilor și consultață de
organizare, informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), compilarea
informațiilor în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, consultanță profesională
în afaceri, compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, demostrații cu produse, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
agenții de informare comercială, marketing, închirieri
de echipamente și aparatură de birou, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
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publicitare, intermediere de achiziții (achiziția de
produse și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
servicii de relocare pentru afaceri, închirierea spațiilor
publicitare, servici de secretariat.

M 2013 03612

127879

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
actualizarea materialelor publicitare, informații
comerciale și consiliere pentru client (firmă pentru
consilierea consumatorilor), consultanță profesională
în afaceri, managementul afacerilor și consultață de
organizare, informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), compilarea
informațiilor în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, consultanță profesională
în afaceri, compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, demostrații cu produse, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
agenții de informare comercială, marketing, închirieri
de echipamente și aparatură de birou, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, intermediere de achiziții (achiziția de
produse și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
servicii de relocare pentru afaceri, închirierea spațiilor
publicitare, servici de secretariat.

M 2013 03693

126979

33 - Vinuri.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție de import și
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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.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, informații despre depozitare,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor
stocate electronic, depozitare/înmagazinare, logistica
transporturilor, închirierea de aeronave, închirierea
de ambarcațiuni, servicii de agenție de transport
(expediere), parcarea de mașini, închirierea de
mașini, închirierea autocarelor, închirierea vagoanelor
de cale ferată, distribuirea de energie, distribuirea
de energie electrică, însoțirea turiștilor, francarea
corespondenței, servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, închirierea de garaje, închirierea de cai,
spargerea gheții, lansarea de sateliți pentru terți,
operarea ecluzelor de canal, închirierea locurilor de
parcare, ranfluarea navelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
închirierea congelatoarelor, închirierea mașinilor
de curse, închirierea containerelor de depozitare,
închirierea de portbagaje cu montare pe capota
vehiculului, închirierea de depozite, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, servicii de yansport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice, informații
despre trafic, informații despre transport, închirierea
vagonetelor de cale ferată, salvare subacvatică,
închirierea de vehicule, distribuirea apei, alimentarea
cu apă.
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M 2013 04079

172854

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
de publicitate, asistență în managementul
afacerilor, compilarea de informații în baze de
date computerizate, managementul computerizat
al fișierelor, compilarea statisticilor, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, marketing, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare, răspândirea materialelor
publicitare, regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul), pentru
a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, servicii asigurate de magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping), relații
publice, servicii de comerț online cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, agenție de importexport, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, contabilitate.

M 2013 04080

172855

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
de publicitate, asistență în managementul
afacerilor, compilarea de informații în baze de
date computerizate, managementul computerizat
al fișierelor, compilarea statisticilor, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar în
1110

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
mediile de comunicare, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, marketing, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare, răspândirea materialelor
publicitare, regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul), pentru
a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, servicii asigurate de magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping), relații
publice, servicii de comerț online cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, agenție de importexport, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, contabilitate.

M 2013 04081

172858

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
de publicitate, asistență în managementul
afacerilor, compilarea de informații în baze de
date computerizate, managementul computerizat
al fișierelor, compilarea statisticilor, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, marketing, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare, răspândirea materialelor
publicitare, regruparea la un loc în beneficiul terților
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a produselor diverse (exceptând transportul), pentru
a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, servicii asigurate de magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping), relații
publice, servicii de comerț online cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, agenție de importexport, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, contabilitate.

M 2013 04082

172856

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
de publicitate, asistență în managementul
afacerilor, compilarea de informații în baze de
date computerizate, managementul computerizat
al fișierelor, compilarea statisticilor, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, marketing, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare, răspândirea materialelor
publicitare, regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul), pentru
a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, servicii asigurate de magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping), relații
publice, servicii de comerț online cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, agenție de import1112
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export, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, contabilitate.

M 2013 04083

172857

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
de publicitate, asistență în managementul
afacerilor, compilarea de informații în baze de
date computerizate, managementul computerizat
al fișierelor, compilarea statisticilor, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, marketing, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare, răspândirea materialelor
publicitare, regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul), pentru
a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, servicii asigurate de magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping), relații
publice, servicii de comerț online cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, agenție de importexport, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, contabilitate.

M 2013 04135

127878

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
publicitare, informații comerciale și consiliere pentru
clienti (firmă pentru consilierea consumatorilor),
consultanță profesională în afaceri, managementul
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afacerilor și consultață de organizare, informații și
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, consultanță
profesională în afaceri, demonstrații cu produse,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, agenții de informare comercială,
marketing, închirieri de ecipamente și aparatură de
birou, organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, intermediere de achiziții (achiziția de
produse și servicii, pentru alte afaceri), relații publice,
servicii de relocare pentru afaceri, închirierea spațiilor
publicitare, servici de secretariat.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

M 2013 04136

127880

36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), furnizarea
servicilor de amuzament, parcuri de amuzament,
distracții, organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea seminariilor, organizarea
și susținerea simpozioanelor, biblioteci, servicii de
bibliotecă mobilă, publicarea cărților, servicii de club
(amuzament sau educație), organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea competițiilor
sportive, cursuri de corespondență, informații
referitoare la educație, educație religioasă, examinări
educaționale, servicii de desktop publishing,
organizarea expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentelor de
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jocuri, consiliere vocaționalâ (consiliere educațională),
antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitnes), servicii de campinguri
de vacanță (distracții), informații despre educație,
informații despre distracții, informații despre posibilități
de recreere, interpretarea limbajului semnelor,
servicii de interpretariat, servicii de structurare, altele
decât pentru scop publicitar, organizarea balurilor,
organizarea competițiilor (educaționale sau de
divertisment), organizarea expozițiilor în scop cultural
sau educațional, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea competițiilor sportive,
planificarea petrecerilor (distracții), antrenament
practic (demonstrații), frunizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, furnizarea de servicii
de karaoke, furnizarea de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea facilităților sportive,
publicarea cărților, publicarea cărților și jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele decât
textele publicitare, închierea de decoruri, servicii de
tabere sportive, traducere, consilere vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), reconsiliere
vocațională.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

M 2013 04220

127775

25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului.
28 - Huse adaptate pentru articole sportive, mânuşi
confecţionate special pentru a fi utilizateîn practicarea
sporturilor, genunchiere, protecţii pentru cot şi
dispozitive pentru protecţie pentru alte părţi ale
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corpului, schiuri, schiuri nautice, beţe, legături şi alte
accesorii pentruschi, snowboard, skateboarduri, roţi
pentru skateboard.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în beneficiul terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând clienților
să vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
desfacere cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
comercializare in spațiu fizic si/ sau online, cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor proprii si
ale tertilor, procesarea administrativă a comenzilor,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, marketing, cercetare de marketing,
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoționale.

M 2013 04392

127780

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),
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materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee, 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, machete arhitecturale, table aritmetice,
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, bavete din hârtie, șine de
legare (legatul cărților), mostre biologice utilizate
în microscopie (materiale didactice), table de scris,
sugative, schițe, 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 dulapuri
pentru papetărie (rechizite de birou) calendare pânze
pentru pictură tuburi din carton cârduri carcase
pentru ștampile cataloage cretă pentru litografie
suporturi de cretă creioane de cărbune indicatoare
pentru hărți, neelectronice cromolitografii, cromo,
benzi pentru trabucuri planșete cu clamă clipsuri de
birou, pânză de legătorie, suporturi de hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură de
culegere (tipărire), pungi conice din hârtie, cordoane
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pentru legătorie, paste corectoare (rechizite de birou),
cerneală corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperți (papetărie), recipiente
din hârtie pentru crème, imprimante pentru cârduri
de credit, neelectrice, diagrame, dosare pentru
documente (papetărie), laminatoare de documente
pentru birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, piuneze, planșete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, penițe pentru desen, rigle pentru
desen, benzi elastice pentru birou, dispozitive
de galvanotipie, șabloane de broderie, plăci de
gravură, gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
șabloane pentru ștergere, ace pentru gravură,
pânze de legătorie, prosoape din hârtie pentru
față, figurine din papier mâche (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), materiale filtrante din
hârtie, degetare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie,
fluturași publicitari, dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, mașini de
francat pentru utilizare la birou, florare, regale cu
litere (tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărti geografice, lipici pentru papetărie sau de
uz casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, piepteni pentru granulare, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări, 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
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hârtie, specimene de manuscris pentru copiere, cutii
de pălării din carton, hectografe, secțiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru ștampile,
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, 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, altele decât cele
din material textil, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale, cretă de marcare,
stilouri de marcare (papetărie), suporturi pentru
paharele de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, 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, ziare, penițe, penițe
din aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ștampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepția mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din amidon,
carnete de notițe (papetărie), cutii de acuarele
utilizate în școală, tăvi de pictură, pensule pentru
pictură, pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori,
tablouri, cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
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broșuri, pantografe (instrumente de desen), foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și cârduri din
hârtie pentru înregistrarea programelor de calculator,
panglici din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, cuțite pentru hârtie
(articole de birou), mărunțitoare de hârtie (articole
de birou), filtre din hârtie pentru cafea, agrafe pentru
hârtie, clipsuri pentru stilouri, cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de ascuțit
creioane, electrice sau neelectrice, 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, rame de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din
hârtie sau carton, folie din plastic pentru împachetat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
plastilină, portrete, timbre poștale, cărți poștale,
postere, orare tipărite, publicații tipărite, cilindru,
pătură pentru imprimantă, nu din material textil,
reglete pentru tipografi, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), role pentru mașinile de scris, radiere din
cauciuc, răzuitori (radiere) pentru birou, ștampile
de sigilare, 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,
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condeie de ardezie, cărți de cântece, bobine pentru
panglicile de cerneală, 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, steatită (creta croitorului), litere din
oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci de matrițe,
șabloane (papetărie), matrițe, abțibiduri (papetărie),
rigle t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, fețe de masă din
hârtie, creta croitorului, globuri pământești, șervețele
de hârtie pentru demachiere, prosoape din hârtie,
șabloane de copiere, pânză de calc, ace de punctare
pentru desen, cartonașe, altele decât pentru jocuri,
hârtii de transfer (decalcomanii), tăvi pentru sortarea
și numărarea banilor, panglici pentru mașina de scris,
taste pentru mașina de scris, mașini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din vâscoză
pentru împachetat, tăblițe de scris, cărți de scris sau
de colorat, cretă de scris, materiale de scris, seturi
de scris, materiale de scris, pensule de scris, radiere
pentru tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, închirierea spațiului
publicitar, agenție de import-export, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
marketing, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si
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servicii, producția de clipuri publicitare, închirierea de
material publicitar, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare sau comerciale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.

M 2013 04396

127836

6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în alte
clase, minereuri, coloane publicitare din metal,
embleme metalice pentru vehicule, balustrade din
metal, coșuri metalice, balize metalice, neluminoase,
instalații metalice pentru parcarea bicicletelor, fântâni
pentru păsări (structuri) din metal, cutii din metal
comun, catarame din metal comun (feronerie),
panouri de construcții din metal, cabane din metal,
lăzi metalice, containere metalice (depozitare,
transport), cornișe metalice, parapete metalice
de protecție pentru drumuri, uși metalice, sifoane
de scurgere (supape) din metal, grătare metalice,
conducte metalice pentru instalațiile de ventilare și
aer condiționat, garduri metalice pentru morminte,
garduri metalice pentru conducte, garduri metalice,
instalații metalice pentru parcat biciclete, fitinguri
metalice pentru ferestre, figurine (statuete) din metal
comun, ndicatoare metalice cu lumină intermitentă,
pentru construcții, cadre metalice pentru construcții,
panouri metalice pentru construcții, porți metalice,
grătare metalice, cadre metalice pentru sere, sere
metalice, transportabile, jgheaburi metalice, paleți
metalici pentru manipulare, numere metalice pentru
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case, neluminoase, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uși, grinzi metalice, scări
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice, cutii
poștale metalice, litere și cifre din metal comun,
cu excepția formelor de tipar, buiandrugi metalici,
paleți metalici pentru încărcare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, încuietori metalice
pentru vehicule, capace metalice pentru gurile de
canal, stâlpi metalici, containere pentru ambalare
din metal, cabine metalice pentru pulverizarea
vopselei, paravane metalice, pavele metalice, plăci
metalice pentru construcții, verande (construcții)
din metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru
liniile electrice, proptele metalice, indicatoare rutiere
metalice, neluminoase și nemecanice, acoperișuri
metalice, jgheaburi metalice, învelitori metalice
pentru acoperișuri, panouri de semnalizare metalice,
neluminoase și nemecanice, plăci cu denumiri de
firme, din metal, panouri, neluminoase și nemecanice,
din metal, pervaze metalice, plăci metalice pentru
construcții, trepte din metal, scări metalice, statui
din metal comun, stâlpi de oțel, construcții din oțel,
glisieră metalică pentru uși, guri de scurgere stradale
din metal, montanți (componente ale scărilor) metalici,
bazine metalice, stâlpi telegrafici din metal, țăruși
metalici pentru cort, pardoseli metalice, tăvi metalice,
protecții metalice pentru arbori, tubaje metalice,
lambriuri metalice, ferestre metalice.
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,
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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, corpuri de iluminat (electricitate), cutii
pentru acumulatoare, balize, luminoase, cutii de
branșament (electricitate), încărcătoare pentru
baterii electrice, panouri de comanda (electricitate),
redresoare de curent, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console de
distribuție (electricitate), geamanduri de marcare,
stâlpi pentru antenele fără fir, lămpi de semnalizare,
panouri de semnalizare, luminoase sau mecanice,
balize de semnalizare, semnalizatoare, luminoase
sau mecanice, indicatoare mecanice, indicatoare,
luminoase, baterii solare, tablouri de distribuție,
cutii de distribuție (electricitate), taximetre, aparate
didactie, semafoare de circulație (dispozitive de
semnalizare), regulatoare de tensiune pentru
vehicule.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
grătare, felinare, corpuri de iluminat pentru plafoane,
candelabre, lanterne chinezești, lămpi terapeutice, nu
pentru scopuri medicale, lămpi standard, șeminee,
domestice, fântâni, grătare de cuptor, cenușare
pentru cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate
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în laborator, lămpi germicide pentru purificarea
aerului, numere luminoase pentru case, suporturi
pentru cuptoarele de ardere, cuptoare de ardere,
mașini de gătit (cuptoare), carcase pentru lămpi,
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi, lămpi electrice, lămpi, felinare pentru
iluminat, aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), aparate și instalații de iluminat, lumini, electrice,
pentru pomul de crăciun, fântâni ornamentale,
aparate de prăjire, rotisoare, lămpi stradale, cadre
structurale pentru cuptoare, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, irigatoare (fitinguri
pentru irigatoare).
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn,
os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale
sau din materiale plastice, coșuri, nemetalice,
bănci (mobilă), bănci de lucru, aviziere, suporturi de
prezentare, picioare pentru mobilă, tabureți, scaune,
scaune din metal, banchete, mese din metal, cutii
poștale, cu excepția celor din metal sau zidărie, coșuri
nemetalice (altele decât coșurile de gunoi).
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 pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
coșuri pentru hârtie, jardiniere, statuete din porțelan,
ceramică sau sticlă, coșuri de gunoi, coșuri de picnic
cu accesorii, inclusiv veselă.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, producția
de clipuri publicitare, închirierea de material publicitar,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul, agenție de import și export.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
protecție anticorozivă, sablare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poștală, servicii de alimbare,
operațiuni de încărcare-descărcare, logistica
transporturilor, închirierea de depozite.
40 - Tratament de materiale, servicii de vopsire,
placarea cu metal, tratarea metalului, turnarea
metalului, servicii de sablare, prelucrarea lemnului.
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, proiectarea de decorațiuni interioare,
design de decorațiuni interior.

M 2013 04560

127783

1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călire şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi/e industriei, hârtie sensibilizată.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
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metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice, case
de bani, produse metalice necuprinse în alte clase,
minereuri.
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, agende electronice, dispozitive periferice
pentru calculator, dispozitive de memorie pentru
calculatoare.
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),
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materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee, 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, machete arhitecturale, table aritmetice,
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, bavete din hârtie, șine de
legare (legătul cărților), mostre biologice utilizate
în microscopie (materiale didactice), table de scris,
sugative, schițe, 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, dulapuri pentru
papetărie (rechizite de birou), calendare, pânze
pentru pictură, tuburi din carton, carduri, carcase
pentru ștampile, cataloage, cretă pentru litografie,
suporturi de cretă, creioane de cărbune, indicatoare
pentru hărți, neelectronice, cromolitografii/cromo,
benzi pentru trabucuri, planșete cu clamă, clipsuri de
birou, pânză de legătorie, suporturi de hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură de
culegere (tipărire), pungi conice din hârtie, cordoane
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pentru legătorie, paste corectoare (rechizite de birou),
cerneală corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperte (papetărie), recipiente
din hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, diagrame, dosare pentru
documente (papetărie), laminatoare de documente
pentru birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
piuneze, planșete pentru desen, materiale pentru
desen, instrumente pentru desen, seturi pentru
desen, penițe pentru desen, rigle pentru desen, benzi
elastice pentru birou, dispozitive de galvanotipie,
șabloane de broderie, plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru birou,
plicuri (papetărie), produse de radiere, șabloane
pentru ștergere, ace pentru gravură, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față, figurine
din papier mache (pastă de hârtie), dosare (rechizite
de birou), materiale filtrante din hârtie, degetare
(rechizite de birou), stegulețe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie, fluturași publicitari,
dosare din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, mașini de francat 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, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni pentru
granulare, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări, 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
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pentru copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice, suporturi
pentru ștampile, 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 calimară,
călimări, clei de pește pentru papetărie sau de uz
casnic, etichete, altele decât cele din material textil,
registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), copii multiplicate
(papetărie), 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, ziare, penițe, penițe din aur, agende,
aparate de numerotare, numere (caractere), ștampile
de obliterare, perforatoare de birou, rechizite de
birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, carnete de notițe
(papetărie), cutii de acuarele utilizate la școală,
tăvi de pictură, pensule pentru pictură, pensule
pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri,
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cu sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), foi de hârtie
(papetărie), cleme pentru hârtie, aparate de biguit
hârtia (rechizite de birou), benzi și carduri din hârtie
pentru înregistrarea programelor de calculator,
panglici din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, cuțite pentru hârtie
(articole de birou), mărunțitoare de hârtie (articole
de birou), filtre din hârtie pentru cafea, agrafe pentru
hârtie, clipsuri pentru stilouri, cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de ascuțit
creioane, electrice sau neelectrice, creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuțitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane, rame
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, folie din plastic pentru împachetat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
plastilină, portrete, timbre poștale, cărți poștale,
postere, orare tipărite, publicații tipărite, cilindru
pătură pentru imprimantă, nu din metal textil, reglete
pentru tipografi, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), role pentru mașinile de scris, radiere din
cauciuc, răzuitori (radiere) pentru birou, ștampile
de sigilare, 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
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denumiri de firme din hârtie sau carton, folie de argint,
condeie de ardezie, cărți de cântece, bobine pentru
panglicile de cerneală, 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, 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, șervețele de masă din hârtie,
fețe de masă din hârtie, creta croitorului, globuri
pământești, șervețele din hârtie pentru demachiere,
prosoape din hârtie, șabloane de copiere, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, cartonașe, altele
decât pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii),
tăvi pentru sortarea și numărarea banilor, caractere
(numere și litere), panglici pentru mașina de scris,
taste pentru mașina de scris, mașini de scris,
electrice sau neelectrice, aparate de viniete, folii din
vâscoză pentru împachetat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tablițe de scris, cărți de scris
sau de colorat, cretă de scris, materiale de scris,
seturi de scris, instrumente de scris, pensule de scris,
radiere pentru tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu obiecte de papetărie, agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, agenție de importexport, demonstrații cu produse, răspândirea
1132

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
materialelor publicitare, marketing, machetare pentru
promotiile publicitare sau de vânzări, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, producția de
clipuri publicitare, închirierea de material publicitar,
organizarea de târguri în scopuri publicitare sau
comerciale, fotocopiere.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii.
40 - Tratament de materiale, tipărirea offset,
imprimarea fotografică.
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, modelare (proiectare industrială),
topografie.

M 2013 04866

128178

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de baruri/servicii oferite de snack-baruri,
servicii de catering (mâncare și băutură).

M 2013 05334

128430

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
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metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, benzi izolatoare, compoziții
pentru prevenirea radiațiilor de căldură, fibră de
sticlă pentru izolare, folii din metal pentru izolare,
lacuri izolatoare, lână de zgură (izolator), materiale
de izolare fonică, materiale dielectrice, materiale
izolatoare pentru cabluri, materiale izolatoare pentru
rețele electrice, materiale izolatoare, materiale
neconductoare pentru reținerea căldurii, materiale
refractare izolatoare, rășini acrilice, semiprelucrate,
rășini sintetice, semiprelucrate, rășini artificiale,
semiprelucrate, țesături din fibră de sticlă pentru
izolare, vopsele izolatoare.

M 2013 05335

127474

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, benzi izolatoare, compoziții
pentru prevenirea radiațiilor de căldură, fibră de
sticlă pentru izolare, folii din metal pentru izolare,
lacuri izolatoare, lână de zgură (izolator), materiale
de izolare fonică, materiale dielectrice, materiale
izolatoare pentru cabluri, materiale izolatoare pentru
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rețele electrice, materiale izolatoare, materiale
neconductoare pentru reținerea căldurii, materiale
refractare izolatoare, rășini acrilice, semiprelucrate,
rășini sintetice, semiprelucrate, rășini artificiale,
semiprelucrate, țesături din fibră de sticlă pentru
izolare, vopsele izolatoare.

M 2013 05357

128306

17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, folii flexibile din plastic, altele
decât cele pentru ambalat, folii anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, agenție
de import-export, servicii de comerț en-gros și endetail, permițând clienților să vadă și să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondență sau media electronică, și anume de
pe site-uri web, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, împachetare de produse,
distribuire de produse, livrare de produse.

M 2013 05746

129223

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
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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,
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
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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 amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consiliere a
consumatorilor, servicii de agenție 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 2013 05754

128059

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, pigmenți,
preparate de legare pentru vopsele/agenți de
aglutinare pentru vopsele, agenți de îngroșare pentru
vopsele, diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vopsele de acoperire, preparate de protecție pentru
metale, vopsele de aluminiu, vopsele bactericide,
vopsele rezistente la foc, grunduri, amorse, preparate
anticorozive, pentru conservare, benzi anti-corozive,
unsoare anti-rugină, uleiuri anti-rugină, preparate
anti-murdărire pentru metale, conservanți (vopsele)
împotriva deteriorării lemnului, baițuri pentru lemn,
rășini naturale brute.
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3 - Preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire.

M 2013 05822

128057

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, pigmenți,
preparate de legare pentru vopsele/agenți de
aglutinare pentru vopsele, agenți de îngroșare pentru
vopsele, diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vopsele de acoperire, preparate de protecție pentru
metale, vopsele de aluminiu, vopsele bactericide,
vopsele rezistente la foc, grunduri, amorse, preparate
anticorozive, pentru conservare, benzi anti-corozive,
unsoare anti-rugină, uleiuri anti-rugină, preparate
anti-murdărire pentru metale, conservanți (vopsele)
împotriva deteriorării lemnului, baițuri pentru lemn,
rășini naturale brute.
3 - Preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire.

M 2013 05823

128058

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, pigmenți,
preparate de legare pentru vopsele/agenți de
aglutinare pentru vopsele, agenți de îngroșare pentru
vopsele, diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vopsele de acoperire, preparate de protecție pentru
metale, vopsele de aluminiu, vopsele bactericide,
vopsele rezistente la foc, grunduri, amorse, preparate
anticorozive, pentru conservare, benzi anti-corozive,
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unsoare anti-rugină, uleiuri anti-rugină, preparate
anti-murdărire pentru metale, conservanți (vopsele)
împotriva deteriorării lemnului, baițuri pentru lemn,
rășini naturale brute.
3 - Preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire.

M 2013 05862

128952

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, pigmenți,
preparate de legare pentru vopsele/agenți de
aglutinare pentru vopsele, agenți de îngroșare pentru
vopsele, diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vopsele de acoperire, preparate de protecție pentru
metale, vopsele de aluminiu, vopsele bactericide,
vopsele rezistente la foc, grunduri, amorse, preparate
anticorozive, pentru conservare, benzi anti-corozive,
unsoare anti-rugină, uleiuri anti-rugină, preparate
anti-murdărire pentru metale, conservanți (vopsele)
împotriva deteriorării lemnului, baițuri pentru lemn,
rășini naturale brute.
3 - Preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire.

M 2013 06188

129462

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurante, servicii oferite de baruri/
servicii oferite de snack-baruri, servicii de catering
(mâncare și băutură).
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M 2013 06305

129256

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în beneficiul terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând clienților
să vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
desfacere cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
comercializare in spațiu fizic si/ sau online, cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor proprii si
ale terților, procesarea administrativă a comenzilor,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, marketing, cercetare de marketing,
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoționale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip arcade,
organizarea concursurilor de frumusețe, organizarea
și susținerea de colocvii, organizarea și susținerea
de congrese, organizarea și susținerea de seminarii,
organizarea și susținerea de concerte, organizarea de
concursuri (educație sau divertisment), organizarea
de baluri, organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
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(divertisment), prezentarea prestațiilor live, furnizarea
facilităților de recreere, informații cu privire la
activitățile recreaționale, închirierea de decoruri,
producția de spectacole, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de spectacole (servicii
de impresar).

M 2013 06431

137368

19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal), coloane
publicitare, nemetalice, acvarii (structuri), pietriș
pentru acvarii, pietriș pentru acvarii, umbrare
(structuri), nemetalice, voliere (structuri), nemetalice,
balize nemetalice, neluminoase, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, construcții, nemetalice,
busturi din piatră, beton sau marmură, cabane,
nemetalice, chesoane pentru lucrări de construcție
subactivatice, lemn pentru butoaie, cuști pentru
găini, nemetalice, canale pentru coșul de fum,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcții,
șamotă (material refractar ars), matrițe de turnătorie,
nemetalice, ciment pentru cuptoare, colibe, cutii
poștale din zidărie, plăcuțe memoriale, nemetalice,
cocini pentru porci, nemetalice, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, plăci și benzi din material
sintetic pentru marcarea drumurilor, eșafodaje,
nemetalice, panouri de semnalizare, neluminoase
și nemecanice, nemetalice, semne neluminoase și
nemecanice, nemetalice, statui din piatră, ciment
sau marmură, statui din piatră, ciment sau marmură,
lucrări de zidărie din piatră, rezervoare din zidărie,
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lemn pentru fabricarea ustensilelor casnice, lucrări de
artă din piatră, ciment sau marmură.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul online,
servicii de comerț cu ridicata, informații comerciale,
servicii de genții de import și export, servicii de
aprovizionare pentru terți.
40 - Prelucrarea materialelor, dezodorizarea
aerului, împrospătarea aerului, purificarea aerului,
fabricarea cazanelor, legătorie, tăierea țesăturilor,
tivirea țesăturilor, modificarea articolelor de
îmbrăcăminte, servicii de separare a culorilor,
asamblarea personalizată a materialelor pentru
terți, confecționarea personalizată a blănurilor,
servicii de tehnician dentar, croitorie de damă,
brodare, înrămarea lucrărilor de artă, tăierea cheilor,
închirierea mașinilor de tricotat, tipărire litografică,
informații despre tratarea materialelor, tipărirea
offset, imprimarea de modele, imprimare fotografică,
producerea de energie, închirierea generatoarelor,
sacrificarea animalelor, croitorie, tratarea apei.

M 2013 06541

129017

5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişi, pensule, maşini de
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scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase), caractere tipografice, forme
de tipar, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitații (papetărie), atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bavete din hârtie, cutii din hârtie sau carton,
calendare, plicuri (papetărie), stegulete din hârtie,
fluturași publicitari, felicitări, etichete, altele decât
din material textil, carnete de scris, orare tipărite,
publicatii tipărite, prospecte.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar in mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire la
sportivi, analiza costurilor, raspândirea materialelor
publicitare, marketing, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terti, pregătirea documentației fiscale, servicii de
telemarketing, scrierea de texte publicitare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de jocuri furnizate online de la
o rețea computerizată, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate, scrierea de
texte, altele decât textele publicitare.
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44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, înregistrarea numelor de domenii (servicii
juridice).

M 2013 06717

129143

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, bumbac absorbant/acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, aconitină, benzi adezive pentru scopuri
medicale adezivi pentru protezele dentare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, alginați pentru scopuri farmaceutice,
ioduri alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, preparate din aloe vera
pentru scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu
pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru
scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, brățări antireumatice, inele
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antireumatice, preparate anti-urice, antibiotice,
preparate anticriptogamice, pilule antioxidante,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac aseptic, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale, pilule pentru
suprimarea apetitului, bumbac aseptic, ceai antiastmatic, scutece-chiloțel pentru bebeluși, otrăvuri
bacteriene, preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz medical
și veterinar, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, scoarțe pentru scopuri
farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, preparate terapeutice pentru baie, săruri de
baie pentru scopuri medicale, curele pentru șervețele
igienice (prosoape), bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice pentru
scopuri veterinare, culturi de țesuturi biologice pentru
scopuri medicale, culturi de țesuturi biologice pentru
scopuri veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, bratari de uz medical,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare, pernițe
pentru protecția monturilor, preparate pentru tratarea
arsurilor, produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
caloase, calomel, ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale, dulciuri,
medicinale, bomboane de uz medical, capsule
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pentru medicamente, carbolineum (antiparazitar),
ulei de ricin pentru scopuri medicale, substanțe
pentru spălarea vitelor, creioane caustice, substanțe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte, esteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru scopuri
veterinare, reactivi chimici pentru scopuri medicale
sau veterinare, preparate chimico-farmaceutice, gumă
de mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degeraturi, chinolină pentru scopuri medicale,
cloroform, ulei din ficat de cod, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, medicamente
pentru ameliorarea constipației, preparate pentru
curățarea lentilelor de contact, contraceptive
chimice, spray-uri de răcire pentru scopuri medicale,
inele pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, cremă de
tartru pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, scoarță de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, depurative, detergenți pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate chimice pentru diagnosticarea
sarcinii, preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, scutece nentru bebeluși, diastază pentru
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scopuri medicale, 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 mărar pentru scopuri medicale,
produse pentru spălarea câinilor, lotiuni pentru câini,
preparate pentru spălat de uz medical, pansamente,
medicale, medicamente pentru scopuri medicale,
preparate pentru distrugerea putregaiului, preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, preparate
enzimatice pentru scopuri veterinare, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri veterinare, corn de secară
pentru scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conținut medicamentos, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, fibre dietetice, cutii de prim-ajutor,
umplute, faină de pește pentru scopuri farmaceutice:
păină nentru sconuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluși,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
unguent pentru degerături de uz farmaceutic
preparate de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, gențiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale, glicerină
pentru scopuri medicale, glicerofosfați, grăsimi pentru
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scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri veterinare,
gaiacol pentru scopuri farmaceutice, gumă pentru
scopuri medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice, articole
pentru dureri de cap, creioane pentru dureri de cap,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale, extracte
de hamei pentru scopuri farmaceutice, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, repelent pentru
insecte, repelent pentru insecte pe bază de tămâie,
insecticide, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
iod pentru scopuri farmaceutice, lodoform, mușchi
irlandez pentru scopuri medicale, izotopi pentru
scopuri medicale, jalapă, jujubă, medicinală,
făină lactată pentru bebeluși, preparate pentru
exterminarea larvelor, laxative, apă de plumb, lecitină
pentru scopuri medicale, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, fibre pentru scopuri medicale,
lemn dulce pentru scopuri farmaceutice, loțiuni
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț pentru
scopuri farmaceutice, băuturi din lapte de malț
pentru scopuri medicale, scoarță de mangrovă
pentru scopuri farmaceutice, alcool medicinal, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
cutii medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz uman,
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medicamente de uz veterinar, apă de roiniță pentru
scopuri farmaceutice, bandaje menstruale/tampoane
sanitare, mentol, alifii mercuriale, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, lactoză pentru scopuri
farmaceutice, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, ape minerale
pentru scopuri medicale, săruri de apă minerală,
suplimente alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, moleschin pentru
scopuri medicale, preparate împotriva moliilor,
hârtie împotriva moliilor, apă de gură pentru scopuri
medicale, nămol medicinal, nămol pentru băi, ulei
de muștar pentru scopuri medicale, muștar pentru
scopuri farmaceutice, plasturi cu muștar/cataplasme
cu muștar, scoarță de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice, scutece pentru incontinență, narcotice,
preparate pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
suplimente nutritive, substanțe nutritive pentru
microorganisme, ulei de terebentină pentru scopuri
farmaceutice, alifii pentru scopuri farmaceutice, opiu,
opodeldoc, preparate pentru opoterapie, preparate
pentru organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru
scopuri medicale, pantaloni, absorbanți, pentru
incontinență, absorbante zilnice (sanitare), hârtie
pentru plasturii cu muștar/hârtie pentru cataplasmele
cu muștar, paraziticide, pastile pentru scopuri
farmaceutice, pulbere de perlă pentru scopuri
medicale, pectină pentru scopuri medicale, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, lubrifianți sexuali, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri de
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potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, propolis pentru scopuri farmaceutice,
suplimente proteice pentru animale, purgative
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri medicale,
quebracho pentru scopuri medicale, chinină pentru
scopuri medicale, chinchină pentru scopuri medicale,
substanțe de contrast utilizate în radiologie pentru
scopuri medicale, preparate pentru reducerea
activității sexuale, remedii pentru perspirația piciorului,
remedii pentru perspirație, repelenți pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri pentru
scopuri medicale: chiloți sanitari, absorbante
sanitare, tampoane sanitare, prosoape sanitare/
șervețele sanitare, salcie pentru scopuri medicale,
gulere pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative, tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, sicativi (agenți
de uscare) pentru scopuri medicale, pastile de
slăbit, preparate pentru exterminarea melcilor,
săruri mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
soluții pentru lentilele de contact, solvenți pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, soporifice, amidon
pentru uz dietetic sau famaceutic, preparate de
sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce pentru scopuri
farmaceutice, stricnină, preparate stiptice, zahăr
pentru scopuri medicale, sulfonamide (medicamente),
alifii pentru arsurile solare, supozitoare, pânză
chirurgicală (țesuturi), pansamente chirugicale,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, pilule pentru
bronzat, tartru pentru scopuri farmaceutice, preparate
1150

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
pentru facilitarea creșterii dinților, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tinctură de iod, tincturi
pentru scopuri medicale, șervețele impregnate cu
loțiuni farmaceutice, țigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman și veterinar,
terebentină pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge/preparate pentru distrugerea paraziților.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, material pentru sutură, centuri
abdominale, corsete abdominale, comprese
abdominale, ace de acupunctură, dozatoare de
aerosoli pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, tărgi pentru ambulanță,
aparate de anestezie, măști de anestezie, branțuri
supinătoare pentru încălțăminte, fotolii de uz
medical sau stomatologic, maxilare artificiale,
piele artificială pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru respirație artificială, sâni artificiali, pistoale
de hrănire de uz veterinar, bandaje pentru articulații,
anatomice, bandaje, elastice, ploști, paturi cu
vibrații, saltele cu apă pentru scopuri medicale,
paturi special concepute pentru scopuri medicale,
centuri pentru scopuri medicale, centuri ortopedice,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale, pături,
electrice, pentru scopuri medicale, aparate pentru
testarea sângelui, aparate pentru spălarea cavităților
corporale, sonde chirurgicale, pompe de sân, perii
pentru curățarea cavităților corporale, canule,
truse dotate cu instrumente medicale, clești pentru
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castrare, catguturi, catetere, aparate pentru vite
utilizate în obstetrică, saltele pentru naștere,
îmbrăcăminte specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, prezervative, containere special
concepute pentru deșeurile medicale, contraceptive,
nechimice, cuțite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, câije, ventuze medicale, perne
pentru scopuri medicale, aparate pentru tratarea
surzeniei, defibrilatoare, fotolii stomatologice,
aparate de diagnosticare pentru scopuri medicale,
dializoare, irigatoare pentru spălături interne, tuburi
de drenaj pentru scopuri medicale, cearșafuri
pentru bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluși, comete acustice, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecție a urechii), ciorapi
elastici pentru scopuri chirurgicale, instrumente
electrice de acupunctură, electrocardiografe, electrozi
pentru uz medical, aparate pentru clismă de uz
medical, aparate pentru masajul estetic, biberoane,
supape pentru biberoane, tetine pentru biberoane,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecție pentru deget
utilizate în scopuri medicale, forcepsuri, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale, centuri
galvanice pentru scopuri medicale, dispozitive
galvanice terapeutice, gastroscoape, mănuși pentru
scopuri medicale, mănuși pentru masaj, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru urechi,
stimulatoare cardiace, perne de încălzire, electrice,
pentru scopuri medicale, hemocitometre, aparate
terapeutice cu aer cald, aparate cu vibrații cu aer
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cald pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheață pentru scopuri
medicale, cearșafuri pentru incontinență, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru bebeluși,
inhalatoare, injectoare pentru scopuri medicale, truse
pentru instrumente utilizate de medici, insuflatoare,
elevatoare pentru pacienți, bandaje pentru genunchi,
ortopedice, lămpi pentru scopuri medicale, lanțete,
lasere pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală, păpuși
gonflabile, măști utilizate de către personalul
medical, aparate de masaj, centuri pentru gravide,
aparate de microdermabraziune, oglinzi pentru
stomatologi, oglinzi pentru chirurgi, ace pentru
scopuri medicale, aparate utilizate în obstetrică,
mese de operație, oftalmometre, oftalmoscoape,
aparate ortodontice, pemuțe pentru prevenirea
escarelor pe corpul pacienților, pesare, aparate pentru
exerciții fizice de uz medical, aparate de fizioterapie,
pivoți pentru dinții artificiali, feșe gipsate pentru
scopuri ortopedice, sonde pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale, lămpi
cu cuarț pentru scopuri medicale, aparate radiologice
pentru scopuri medicale, monitoare radiologice
pentru scopuri medicale, aparate de radioterapie,
tuburi de radium pentru scopuri medicale, recipiente
pentru aplicarea medicamentelor, aparate de
kinetoterapie de uz medical, respiratoare pentru
respirația artificială, aparate de resuscitare, scalpele,
eșarfe (bandaje de susținere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre, spirometre (aparate
medicale), scuipători pentru scopuri medicale,
ațele, chirurgicale, bureți chirugicali, linguri pentru
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administrarea medicamentelor, stenturi, cearșafuri
sterile, chirurgicale, stetoscoape, ciorapi pentru
varice, cămăși de forță, tărgi, cu roți, suporturi
pentru platfus, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale, bandaje
suspensoare, seringi pentru injecții, seringi pentru
scopuri medicale, inele pentru dentiție, aparate
de testare pentru scopuri medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru scopuri
medicale, amortizoare pentru câije, raclele pentru
curățarea limbii, aparate de tracțiune pentru scopuri
medicale, trocare, bandaje hemiare, lămpi cu
raze ultraviolete pentru scopuri medicale, centuri
ombilicale' sonde uretrale, seringi uretrale, ploști
(vase) aparate și instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, aparate de vibromasaj, pungi de apă pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X pentru scopuri
medicale, fotografii cu raze x pentru scopuri medicale,
tuburi cu raze X pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor X, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecție împotriva razelor X,
pentru scopuri medicale.
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, ștampile
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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, invitații (papetărie), acuarele,
machete arhitecturale, table aritmetice, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi
conice din hârtie, pungi (plicuri, săculeți) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bavete din hârtie, șine de legare
(legătul cărților), table de scris, schițe, legături de
cărți, suporturi pentru cărți, cărți broșate, semne
de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, invelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, carton, tuburi din
carton, articole din carton, carduri, carcase pentru
ștampile (sigilii), cataloage: cretă pentru litografie,
suporturi de cretă, creioane de cărbune, indicatoare
pentru hărți, neelectronice, cromolitografii/cromo,
planșete cu clamă pânză de legătorie, suporturi
de pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen: claviatură de culegere (tipărire), coperți
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din hârtie
pentru creme, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, planșete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi pentru
desen, echere pentru desen, rigle t (teuri) pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
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galvanotipie, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, prosoape din
hârtie pentru față, figurine din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), materiale filtrante
din hârtie, filtre din hârtie pentru cafea, stegulețe
din hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori din
hârtie, fluturași publicitari, dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, florare,
regale cu litere (tipărire), saci de gunoi din hârtie sau
plastic, hărți geografice, piepteni pentru granulare,
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, 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, panglici de
cerneală pentru imprimante de calculator, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărți): tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
cretă de marcare, stilouri de marcare (papetărie),
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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, șervețele de hârtie
pentru demachiere, buletine informative, ziare, penițe,
penițe din aur, agende, aparate de numerotare,
numere (caractere), perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale
de ambalat fabricate din amidon, carnete de notițe
(papetărie), 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, foi de hârtie
(papetărie), cleme pentru hârtie, benzi și carduri din
hârtie pentru înregistrarea programelor de calculator,
panglici din hârtie, mărunțitoare de hârtie pentru
utilizare la birou, cuțite pentru hârtie (deschizători
de scrisori), agrafe pentru hârtie, prespapieruri,
papier mâche (pastă de hârtie), suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), șabloane pentru
croitorie, tipare pentru confecționarea hainelor,
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
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tip jacquard, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, materiale plastice
pentru modelaj, portrete, timbre poștale, cărți poștale,
postere, orare tipărite, materiale tipărite, publicații
tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), rozarii, radiere, rigle
pentru desen, articole pentru școală (papetărie),
răzuitori (radiere) pentru birou, ștampile de sigilare,
compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete,
sigilii (ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, 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, cărți de cântece,
bobine pentru panglicile de cerneală, linii 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), garnituri de masă din hârtie, șervețele
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 nământești, prosoape
din hârtie, șabloane de copiere, pânză de calc, ace
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de punctare pentru desen: cartonase, altele decât
pentru jocuri, decalcomanii, hârtii, caractere (numere
și litere), panglici pentru mașina de scris, aparate
de viniete, panou din fibre de celuloză (papetărie),
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
tăblițe de scris, cărți de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, protecții de birou, truse cu
instrumente de scris (papetărie), truse cu instrumente
de scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, radiere pentru tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, agenție de
publicitate, stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, licitare, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
audit, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în domeniul
afacerilor, agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere consumator),
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, consultanță profesională în afaceri,
analiza costurilor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, servicii
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specializate privind eficiența afacerilor, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
agenție de import-export, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
managementul computerizat al fișierelor, studii
de marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, sondaje de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de extemalizare (asistență de afaceri),
întocmirea ștatelor de plată, consultanță 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 prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), producția de clipuri publicitare, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, pregătirea
coloanelor publicitare, închirierea de material
publicitar, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
închirierea automatelor, servicii de comerț cu
amănuntul pentru preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor,
stenografiere, căutarea de sponsorizări, întocmirea
extraselor de cont, sistematizarea informațiilor în
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baze de date computerizate, pregătirea documentației
fiscale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și susținerea
de simpozioane, organizarea și susținerea de
concerte, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), cursuri de corespondență, informații
în domeniul educației, examinări referitoare la
educație, tehnoredactare computerizată electronică,
furnizarea de informații în domeniul divertismentului,
organizarea de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de jocuri furnizate online de la
o rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru golf,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, prezentarea prestațiilor live,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități pentru
muzee (prezentări, expoziții), servicii de compoziție
muzicală, școli de grădiniță, organizarea de loterii,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de competiții sportive,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), raportare fotografică, fotografie,
antrenament practic (demonstrații), producția de
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programe radio și de televiziune, producția de
spectacole, producția de muzică, furnizarea de
facilități sportive, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităților de recreere, informații cu
privire la activitățile recreaționale, interpretarea
în limbajului semnelor, servicii de tabere sportive,
subtitrare, predare, producții de teatru, cronometrarea
evenimentelor sportive, traducere, producție de
filme pentru casete video, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
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), analiză chimică,
servicii de chimie, programare computerizată,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
consultanță software pentru calculatoare, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea și mentenanța
site- urilor web pentru terți, conversia datelor și a
programelor pentru calculator, alta decât conversia
în format fizic, digitalizarea documentelor (scanare),
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duplicarea programelor de calculator, design
de arte grafice, găzduirea site-unlor, proiectare
industrială, instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
testarea materialelor, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanță,
proiectarea ambalajelor, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, controlul calității, recuperarea
datelor de pe calculator, închirierea serverelor web,
testarea materialelor textile.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
pentru animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură, servicii de aromaterapie, servicii de
spa, servicii de centre de sănătate, masaj, asistență
medicală, servicii de cămine de bătrâni, prepararea
rețetelor de către farmaciști, consiliere farmaceutică,
fizioterapie, terapie fizică, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, reabilitarea
pacienților consumatori de stupefiante, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, servicii
de telemedicină, servicii de terapie.

M 2013 06718
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5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, bumbac absorbant, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, aconitină, benzi adezive pentru scopuri
medicale adezivi pentru protezele dentare, adjuvanți
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pentru scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, alginați pentru scopuri farmaceutice,
ioduri alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, preparate din aloe vera
pentru scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu
pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru
scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, brățări antireumatice, inele
antireumatice, preparate anti-urice, antibiotice,
preparate anticriptogamice, pilule antioxidante,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac aseptic, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale, pilule pentru
suprimarea apetitului, bumbac aseptic, ceai antiastmatic, scutece-chiloțel pentru bebeluși, otrăvuri
bacteriene, preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz medical
și veterinar, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, scoarțe pentru scopuri
farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, preparate terapeutice pentru baie, săruri de
baie pentru scopuri medicale, curele pentru șervețele
igienice (prosoape), bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice pentru
scopuri veterinare, culturi de țesuturi biologice pentru
1164

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
scopuri medicale, culturi de țesuturi biologice pentru
scopuri veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, bratari de uz medical,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare, pernițe
pentru protecția monturilor, preparate pentru tratarea
arsurilor, produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
caloase, calomel, ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale, dulciuri,
medicinale, bomboane de uz medical, capsule
pentru medicamente, carbolineum (antiparazitar),
ulei de ricin pentru scopuri medicale, substanțe
pentru spălarea vitelor, creioane caustice, substanțe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte, esteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru scopuri
veterinare, reactivi chimici pentru scopuri medicale
sau veterinare, preparate chimico-farmaceutice, gumă
de mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degeraturi, chinolină pentru scopuri medicale,
cloroform, ulei din ficat de cod, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, medicamente
pentru ameliorarea constipației, preparate pentru
curățarea lentilelor de contact, contraceptive
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chimice, spray-uri de răcire pentru scopuri medicale,
inele pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, cremă de
tartru pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, scoarță de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, depurative, detergenți pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate chimice pentru diagnosticarea
sarcinii, preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, scutece nentru bebeluși, diastază pentru
scopuri medicale, 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 mărar pentru scopuri medicale,
produse pentru spălarea câinilor, lotiuni pentru câini,
preparate pentru spălat de uz medical, pansamente,
medicale, medicamente pentru scopuri medicale,
preparate pentru distrugerea putregaiului, preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, preparate
enzimatice pentru scopuri veterinare, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri veterinare, corn de secară
pentru scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conținut medicamentos, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenți pentru scopuri
1166

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
farmaceutice, fibre dietetice, cutii de prim-ajutor,
umplute, faină de pește pentru scopuri farmaceutice:
păină nentru sconuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluși,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
unguent pentru degerături de uz farmaceutic
preparate de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, gențiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale, glicerină
pentru scopuri medicale, glicerofosfați, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri veterinare,
gaiacol pentru scopuri farmaceutice, gumă pentru
scopuri medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice, articole
pentru dureri de cap, creioane pentru dureri de cap,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale, extracte
de hamei pentru scopuri farmaceutice, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, repelent pentru
insecte, repelent pentru insecte pe bază de tămâie,
insecticide, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
iod pentru scopuri farmaceutice, lodoform, mușchi
irlandez pentru scopuri medicale, izotopi pentru
scopuri medicale, jalapă, jujubă, medicinală,
făină lactată pentru bebeluși, preparate pentru
exterminarea larvelor, laxative, apă de plumb, lecitină
pentru scopuri medicale, alifii, semințe de in pentru
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scopuri farmaceutice, faină din semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, fibre pentru scopuri medicale,
lemn dulce pentru scopuri farmaceutice, loțiuni
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț pentru
scopuri farmaceutice, băuturi din lapte de malț
pentru scopuri medicale, scoarță de mangrovă
pentru scopuri farmaceutice, alcool medicinal, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
cutii medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz uman,
medicamente de uz veterinar, apă de roiniță pentru
scopuri farmaceutice, bandaje menstruale/tampoane
sanitare, mentol, alifii mercuriale, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, lactoză pentru scopuri
farmaceutice, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, ape minerale
pentru scopuri medicale, săruri de apă minerală,
suplimente alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, moleschin pentru
scopuri medicale, preparate împotriva moliilor,
hârtie împotriva moliilor, apă de gură pentru scopuri
medicale, nămol medicinal, nămol pentru băi, ulei
de muștar pentru scopuri medicale, muștar pentru
scopuri farmaceutice, plasturi cu muștar/cataplasme
cu muștar, scoarță de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice, scutece pentru incontinență, narcotice,
preparate pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
suplimente nutritive, substanțe nutritive pentru
microorganisme, ulei de terebentină pentru scopuri
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farmaceutice, alifii pentru scopuri farmaceutice, opiu,
opodeldoc, preparate pentru opoterapie, preparate
pentru organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru
scopuri medicale, pantaloni, absorbanți, pentru
incontinență, absorbante zilnice (sanitare), hârtie
pentru plasturii cu muștar/hârtie pentru cataplasmele
cu muștar, paraziticide, pastile pentru scopuri
farmaceutice, pulbere de perlă pentru scopuri
medicale, pectină pentru scopuri medicale, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, lubrifianți sexuali, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri de
potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, propolis pentru scopuri farmaceutice,
suplimente proteice pentru animale, purgative
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri medicale,
quebracho pentru scopuri medicale, chinină pentru
scopuri medicale, chinchină pentru scopuri medicale,
substanțe de contrast utilizate în radiologie pentru
scopuri medicale, preparate pentru reducerea
activității sexuale, remedii pentru perspirația piciorului,
remedii pentru perspirație, repelenți pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri pentru
scopuri medicale: chiloți sanitari, absorbante
sanitare, tampoane sanitare, prosoape sanitare/
șervețele sanitare, salcie pentru scopuri medicale,
gulere pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative, tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, sicativi (agenți
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de uscare) pentru scopuri medicale, pastile de
slăbit, preparate pentru exterminarea melcilor,
săruri mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
soluții pentru lentilele de contact, solvenți pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, soporifice, amidon
pentru uz dietetic sau famaceutic, preparate de
sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce pentru scopuri
farmaceutice, stricnină, preparate stiptice, zahăr
pentru scopuri medicale, sulfonamide (medicamente),
alifii pentru arsurile solare, supozitoare, pânză
chirurgicală (țesuturi), pansamente chirugicale,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, pilule pentru
bronzat, tartru pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru facilitarea creșterii dinților, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tinctură de iod, tincturi
pentru scopuri medicale, șervețele impregnate cu
loțiuni farmaceutice, țigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman și veterinar,
terebentină pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge/preparate pentru distrugerea paraziților.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, material pentru sutură, centuri
abdominale, corsete abdominale, comprese
abdominale, ace de acupunctură, dozatoare de
aerosoli pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, tărgi pentru ambulanță,
aparate de anestezie, măști de anestezie, branțuri
supinătoare pentru încălțăminte, fotolii de uz
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medical sau stomatologic, maxilare artificiale,
piele artificială pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru respirație artificială, sâni artificiali, pistoale
de hrănire de uz veterinar, bandaje pentru articulații,
anatomice, bandaje, elastice, ploști, paturi cu
vibrații, saltele cu apă pentru scopuri medicale,
paturi special concepute pentru scopuri medicale,
centuri pentru scopuri medicale, centuri ortopedice,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale, pături,
electrice, pentru scopuri medicale, aparate pentru
testarea sângelui, aparate pentru spălarea cavităților
corporale, sonde chirurgicale, pompe de sân, perii
pentru curățarea cavităților corporale, canule,
truse dotate cu instrumente medicale, clești pentru
castrare, catguturi, catetere, aparate pentru vite
utilizate în obstetrică, saltele pentru naștere,
îmbrăcăminte specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, prezervative, containere special
concepute pentru deșeurile medicale, contraceptive,
nechimice, cuțite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, câije, ventuze medicale, perne
pentru scopuri medicale, aparate pentru tratarea
surzeniei, defibrilatoare, fotolii stomatologice,
aparate de diagnosticare pentru scopuri medicale,
dializoare, irigatoare pentru spălături interne, tuburi
de drenaj pentru scopuri medicale, cearșafuri
pentru bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluși, comete acustice, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecție a urechii), ciorapi
elastici pentru scopuri chirurgicale, instrumente
electrice de acupunctură, electrocardiografe, electrozi
pentru uz medical, aparate pentru clismă de uz
1171

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
medical, aparate pentru masajul estetic, biberoane,
supape pentru biberoane, tetine pentru biberoane,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecție pentru deget
utilizate în scopuri medicale, forcepsuri, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale, centuri
galvanice pentru scopuri medicale, dispozitive
galvanice terapeutice, gastroscoape, mănuși pentru
scopuri medicale, mănuși pentru masaj, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru urechi,
stimulatoare cardiace, perne de încălzire, electrice,
pentru scopuri medicale, hemocitometre, aparate
terapeutice cu aer cald, aparate cu vibrații cu aer
cald pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheață pentru scopuri
medicale, cearșafuri pentru incontinență, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru bebeluși,
inhalatoare, injectoare pentru scopuri medicale, truse
pentru instrumente utilizate de medici, insuflatoare,
elevatoare pentru pacienți, bandaje pentru genunchi,
ortopedice, lămpi pentru scopuri medicale, lanțete,
lasere pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală, păpuși
gonflabile, măști utilizate de către personalul
medical, aparate de masaj, centuri pentru gravide,
aparate de microdermabraziune, oglinzi pentru
stomatologi, oglinzi pentru chirurgi, ace pentru
scopuri medicale, aparate utilizate în obstetrică,
mese de operație, oftalmometre, oftalmoscoape,
aparate ortodontice, pemuțe pentru prevenirea
escarelor pe corpul pacienților, pesare, aparate pentru
exerciții fizice de uz medical, aparate de fizioterapie,
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pivoți pentru dinții artificiali, feșe gipsate pentru
scopuri ortopedice, sonde pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale, lămpi
cu cuarț pentru scopuri medicale, aparate radiologice
pentru scopuri medicale, monitoare radiologice
pentru scopuri medicale, aparate de radioterapie,
tuburi de radium pentru scopuri medicale, recipiente
pentru aplicarea medicamentelor, aparate de
kinetoterapie de uz medical, respiratoare pentru
respirația artificială, aparate de resuscitare, scalpele,
eșarfe (bandaje de susținere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre, spirometre (aparate
medicale), scuipători pentru scopuri medicale,
ațele, chirurgicale, bureți chirugicali, linguri pentru
administrarea medicamentelor, stenturi, cearșafuri
sterile, chirurgicale, stetoscoape, ciorapi pentru
varice, cămăși de forță, tărgi, cu roți, suporturi
pentru platfus, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale, bandaje
suspensoare, seringi pentru injecții, seringi pentru
scopuri medicale, inele pentru dentiție, aparate
de testare pentru scopuri medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru scopuri
medicale, amortizoare pentru câije, raclele pentru
curățarea limbii, aparate de tracțiune pentru scopuri
medicale, trocare, bandaje hemiare, lămpi cu
raze ultraviolete pentru scopuri medicale, centuri
ombilicale, sonde uretrale, seringi uretrale, ploști
(vase) aparate și instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, aparate de vibromasaj, pungi de apă pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x pentru scopuri
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medicale, fotografii cu raze x pentru scopuri medicale,
tuburi cu raze x pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecție împotriva razelor x,
pentru scopuri medicale.
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, ștampile
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, invitații (papetărie), acuarele,
machete arhitecturale, table aritmetice, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi
conice din hârtie, pungi (plicuri, săculeți) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bavete din hârtie, șine de legare
(legătul cărților), table de scris, schițe, legături de
cărți, suporturi pentru cărți, cărți broșate, semne
de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, invelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, carton, tuburi din
carton, articole din carton, carduri, carcase pentru
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ștampile (sigilii), cataloage: cretă pentru litografie,
suporturi de cretă, creioane de cărbune, indicatoare
pentru hărți, neelectronice, cromolitografii/cromo,
planșete cu clamă pânză de legătorie, suporturi
de pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen: claviatură de culegere (tipărire), coperți
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din hârtie
pentru creme, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, planșete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi pentru
desen, echere pentru desen, rigle t (teuri) pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
galvanotipie, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, prosoape din
hârtie pentru față, figurine din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), materiale filtrante
din hârtie, filtre din hârtie pentru cafea, stegulețe
din hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori din
hârtie, fluturași publicitari, dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, florare,
regale cu litere (tipărire), saci de gunoi din hârtie sau
plastic, hărți geografice, piepteni pentru granulare,
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
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ștampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleți, 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, panglici de
cerneală pentru imprimante de calculator, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărți): tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
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, șervețele de hârtie
pentru demachiere, buletine informative, ziare, penițe,
penițe din aur, agende, aparate de numerotare,
numere (caractere), perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale
de ambalat fabricate din amidon, carnete de notițe
(papetărie), 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, foi de hârtie
(papetărie), cleme pentru hârtie, benzi și carduri din
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hârtie pentru înregistrarea programelor de calculator,
panglici din hârtie, mărunțitoare de hârtie pentru
utilizare la birou, cuțite pentru hârtie (deschizători
de scrisori), agrafe pentru hârtie, prespapieruri,
papier mâche (pastă de hârtie), suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), șabloane pentru
croitorie, tipare pentru confecționarea hainelor,
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, ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, materiale plastice
pentru modelaj, portrete, timbre poștale, cărți poștale,
postere, orare tipărite, materiale tipărite, publicații
tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), rozarii, radiere, rigle
pentru desen, articole pentru școală (papetărie),
răzuitori (radiere) pentru birou, ștampile de sigilare,
compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete,
sigilii (ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, 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, cărți de cântece,
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bobine pentru panglicile de cerneală, linii 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), garnituri de masă din hârtie, șervețele
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 nământești, prosoape
din hârtie, șabloane de copiere, pânză de calc, ace
de punctare pentru desen: cartonase, altele decât
pentru jocuri, decalcomanii, hârtii, caractere (numere
și litere), panglici pentru mașina de scris, aparate
de viniete, panou din fibre de celuloză (papetărie),
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
tăblițe de scris, cărți de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, protecții de birou, truse cu
instrumente de scris (papetărie), truse cu instrumente
de scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, radiere pentru tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, agenție de
publicitate, stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, licitare, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
audit, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
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consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în domeniul
afacerilor, agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere consumator),
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, consultanță profesională în afaceri,
analiza costurilor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
agenție de import-export, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
managementul computerizat al fișierelor, studii
de marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, sondaje de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de extemalizare (asistență de afaceri),
întocmirea ștatelor de plată, consultanță 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 prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
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afaceri), producția de clipuri publicitare, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, pregătirea
coloanelor publicitare, închirierea de material
publicitar, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
închirierea automatelor, servicii de comerț cu
amănuntul pentru preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor,
stenografiere, căutarea de sponsorizări, întocmirea
extraselor de cont, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, pregătirea documentației
fiscale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și susținerea
de simpozioane, organizarea și susținerea de
concerte, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), cursuri de corespondență, informații
în domeniul educației, examinări referitoare la
educație, tehnoredactare computerizată electronică,
furnizarea de informații în domeniul divertismentului,
organizarea de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de jocuri furnizate online de la
o rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru golf,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
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de sănătate și fitness), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, prezentarea prestațiilor live,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități pentru
muzee (prezentări, expoziții), servicii de compoziție
muzicală, școli de grădiniță, organizarea de loterii,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de competiții sportive,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), raportare fotografică, fotografie,
antrenament practic (demonstrații), producția de
programe radio și de televiziune, producția de
spectacole, producția de muzică, furnizarea de
facilități sportive, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităților de recreere, informații cu
privire la activitățile recreaționale, interpretarea
în limbajului semnelor, servicii de tabere sportive,
subtitrare, predare, producții de teatru, cronometrarea
evenimentelor sportive, traducere, producție de
filme pentru casete video, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
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şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, calibrare (măsurare), analiză chimică,
servicii de chimie, programare computerizată,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
consultanță software pentru calculatoare, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea și mentenanța
site-urilor web pentru terți, conversia datelor și a
programelor pentru calculator, alta decât conversia
în format fizic, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, design
de arte grafice, găzduirea site-unlor, proiectare
industrială, instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
testarea materialelor, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanță,
proiectarea ambalajelor, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, controlul calității, recuperarea
datelor de pe calculator, închirierea serverelor web,
testarea materialelor textile.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
pentru animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură, servicii de aromaterapie, servicii de
spa, servicii de centre de sănătate, masaj, asistență
medicală, servicii de cămine de bătrâni, prepararea
rețetelor de către farmaciști, consiliere farmaceutică,
fizioterapie, terapie fizică, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, reabilitarea
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pacienților consumatori de stupefiante, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, servicii
de telemedicină, servicii de terapie.

M 2013 07115

132755

14 - Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse
din sau placate cu metale preţioase, care nu sunt
cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre preţioase,
ceasuri.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice şi
articole de şelărie.
24 - Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase,
cuverturi de pat şi de masă.
25 - Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un loc,
in folosul terților, a unei game variate de bunuri
respectiv: îmbracaminte, încălțăminte, accesorii,
bijuterii, echipamente sportive si pentru sport, ceasuri,
șepci, genți, portofele, permitand clientilor 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, furnizarea de informatii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea de
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informatii comerciale si consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), compilarea
de informatii in baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, managementul computerizat
al fișierelor, demonstratii de produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, raspandirea materialelor de
publicitate, distribuirea de eșantioane, agenție de
import export, servicii de așezare in pagina pentru
scopuri publicitare, marketing, machetarea pentru
promoțiile publicitare sau de vanzari, organizarea
de expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri 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, servicii de telemarketing,
actualizarea materialelor publicitare, actualizarea si
menținerea datelor in baze de date computerizate,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
servicii de comerț online cu amănuntul a bunurilor
respectiv: îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii,
bijuterii, echipamente sportive si pentru sport,
ceasuri, șepci, genți, portofele, cosmetic parfumuri,
jocuri, jucării, echipamente audio/video/foto, servicii
de comerț cu amănuntul pentru bunuri respectiv:
îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, bijuterii,
echipamente sportive si pentru sport, ceasuri, șepci,
genți, portofele, cosmetic, parfumuri, jocuri, jucării,
echipamente audio/video/foto, servicii de vanzare
cu ridicata pentru bunuri respectiv: îmbrăcaminte,
încălțăminte, accesorii, bijuterii, echipamente sportive
si pentru sport, ceasuri, șepci, genți, portofele,
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cosmetice, parfumuri, jocuri, jucării, echipamente
audio/video/foto, publicarea de texte publicitare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de com petiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții in scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de loterii,
furnizarea de facilitate sportive, organizarea si
susținerea de simpozioane, organizarea si susținerea
de colocvii, organizarea si susținerea de concerte,
organizarea si susținerea conferințelor, organizarea si
susținerea congreselor, amuzament, organizarea de
competiții sportive, organizarea de baluri, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, informatii
cu privire la activitatile recreative, organizarea si
susținerea de seminarii.

M 2013 07116

132774

14 - Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse
din sau placate cu metale preţioase, care nu sunt
cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre preţioase,
ceasuri.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice şi
articole de şelărie.
24 - Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase,
cuverturi de pat şi de masă.
25 - Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un loc,
in folosul terților, a unei game variate de bunuri
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respectiv: îmbracaminte, încălțăminte, accesorii,
bijuterii, echipamente sportive si pentru sport, ceasuri,
șepci, genți, portofele, permitand clientilor 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, furnizarea de informatii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea de
informatii comerciale si consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), compilarea
de informatii in baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, managementul computerizat
al fișierelor, demonstratii de produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, raspandirea materialelor de
publicitate, distribuirea de eșantioane, agenție de
import export, servicii de așezare in pagina pentru
scopuri publicitare, marketing, machetarea pentru
promoțiile publicitare sau de vanzari, organizarea
de expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri 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, servicii de telemarketing,
actualizarea materialelor publicitare, actualizarea si
menținerea datelor in baze de date computerizate,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
servicii de comerț online cu amănuntul a bunurilor
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respectiv: îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii,
bijuterii, echipamente sportive si pentru sport,
ceasuri, șepci, genți, portofele, cosmetic parfumuri,
jocuri, jucării, echipamente audio/video/foto, servicii
de comerț cu amănuntul pentru bunuri respectiv:
îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, bijuterii,
echipamente sportive si pentru sport, ceasuri, șepci,
genți, portofele, cosmetic, parfumuri, jocuri, jucării,
echipamente audio/video/foto, servicii de vanzare
cu ridicata pentru bunuri respectiv: îmbrăcaminte,
încălțăminte, accesorii, bijuterii, echipamente sportive
si pentru sport, ceasuri, șepci, genți, portofele,
cosmetice, parfumuri, jocuri, jucării, echipamente
audio/video/foto, publicarea de texte publicitare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de com petiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții in scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de loterii,
furnizarea de facilitate sportive, organizarea si
susținerea de simpozioane, organizarea si susținerea
de colocvii, organizarea si susținerea de concerte,
organizarea si susținerea conferințelor, organizarea si
susținerea congreselor, amuzament, organizarea de
competiții sportive, organizarea de baluri, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, informatii
cu privire la activitatile recreative, organizarea si
susținerea de seminarii.

M 2013 07650

162964

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
1187

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în
alte clase), caractere tipografice, clişee, albume,
almanahuri, plase din hârtie, saci (pungi/plicuri) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, suporturi pentru
cărți, broșuri, semne de cărți, invelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, calendare, cataloage, suporturi
pentru hârtie, plicuri (papetarie), felicitări, etichete,
altele decât din material textil, felicitări muzicale,
carnetele, carnete (papetarie), poster, tipărituri,
orare imprimate, suporturi pentru creioane si stilouri,
cartonase, altele decât pentru jocuri, ștampile, invitații
(papetărie), atlase, bannere din hârtie, bavete din
hârtie, table de scris, schițe / planuri, semne de cărți,
cărți, cutii din hârtie sau carton, pânze pentru pictură,
suporturi de pahare de bere, coperte (papetărie),
seturi pentru desen, gravuri, dosare (rechizite de
birou), stegulețe din hârtie, fluturași publicitari,
stilouri cu cerneală, șervețele din hârtie, bibliorafturi
pentru hârtii, bibliorafturi (papetărie), tablouri, cu
sau fără ramă, cuțite pentru hârtie, suporturi pentru
pașapoarte, cutii pentru stilouri, creioane, fotografii,
placarde din hârtie sau carton, timbre poștale, cărți
poștale, abțibilduri (papetărie), globuri pământești,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, stilouri, fanioane
de hârtie, creion, radiere.
18 - Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinse în alte clase), materiale de umplutură
(cu excepţia cauciucului sau a materialelor plastice),
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materiale textile fibroase brute, hamacuri, plase de
pescuit.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, camasi, sorturi de baie,
cravate, sepci (articole pentru acoperirea capului),
uniforme, veste, tricouri (îmbrăcăminte), bluze,
costume, hanorace, pantaloni, pijamale, sosete,
crampoane pentru ghete de fotbal, jambiere, manusi
cu un deget, bandane (fulare), halate de baie, papuci
de baie, sandale de baie, căști de baie, costume
de baie, curele (îmbrăcăminte), berete, camizole,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), gulere detașabile, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), veste de pescuit, ghete de
fotbal, mănuși (îmbrăcăminte), cizme, tălpici, glugi
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), egări (jambiere), egări (pantaloni),
costume de bal mascat, salopete, pelerine, mantale
îmblănite, ponchouri, șaluri, măști de somn, viziere.
26 - Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
peruci, barbi false, mustati false, elastice de par,
insigne, nu din metale prețioase, cleme pentru curele,
funde pentru păr, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
catarame (accesorii de îmbrăcăminte), numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte, pene
(accesorii de îmbrăcăminte), panglici pentru premii,
ornamente pentru pantofi, nu din metale prețioase,
pompoane, ornamente pentru îmbrăcăminte, insigne,
nu din metale prețioase.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport,
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, baloane, mingi pentru
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jocuri, cărți de joc, marionete, aparate pentru
antrenament, mănuși de baseball, arcuri pentru
tragere, mănuși de box, blocuri de construcție
(jucării), paravane de camuflaj (articole sportive),
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun, table
de șah, jetoane pentru jocurile de noroc, suporturi
pentru pomii de Crăciun, ținte de tragere, truse de
magie, discuri pentru jocuri, pahare pentru zaruri,
darts, zaruri, discuri pentru sporturi, păpuși, case de
păpuși, camere de păpuși, domino, table de dame,
dame (jocuri), gantere, protecții pentru cot (articole
sportive), măști de scrimă, discuri zburătoare (jucării),
mese de fotbal de interior, mănuși pentru jocuri,
arbalete (articole sportive), puzzle-uri, caleidoscoape,
zmeie, protecții pentru genunchi (articole sportive),
suspensoare (articole sportive), plase pentru sporturi,
pălării din hârtie pentru petreceri, confeti, pinatas,
bile de joacă, saci de box, rachete, patine cu rotile,
machete de vehicule la scară, scutere (jucării),
fluturași (de badminton), skateboard-uri, legături
pentru schiuri, popice, praștii (articole sportive),
mașinuțe de distracții, automate și acționate de
monede, snowboard-uri, bule de săpun (jucării),
titirezi (jucării), trambuline (articole sportive), piscine
(articole de joacă), veste de salvare, placi de înot
si centuri de înot, leagăne, mese de tenis de masă,
ținte, ursuleți de pluș, pistoale de jucărie, mașini de
jucărie, bastoane, mașini pentru jocuri video, aripioare
de înot, curele pentru ridicarea greutăților (articole
sportive), masti de jucărie.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
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băuturi izotonice, cidru, nealcoolic, sucuri de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, must de struguri,
nefermentat, limonade, must, smoothie-uri.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cidru,
digestive (lichioruri și spirturi), vin.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, agenție
de import-export, informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot fi
furnizate prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
siteuri-lor web, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
demonstrații cu produse, distribuirea eșantioanelor,
căutarea de sponsorizări.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de îmbuteliere,
rezervarea locurilor de călătorie, carting.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), organizarea și
susținerea seminarelor, organizarea competițiilor
(educaționale sau de divertisment), organizarea de
expoziții în scop cultural sau educațional, organizarea
competițiilor sportive, fotografie, antrenament practic
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(demonstrații), furnizarea facilităților sportive, servicii
de parcuri de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), servicii de club (divertisment sau
educație), antrenare (instruire), informații în domeniul
educație, amuzament, jocuri de noroc, închirierea
echipamentului pentru jocuri, predarea gimnasticii,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), furnizarea de facilități pentru
muzee (prezentări, expoziții), furnizarea online
de publicații electronice, nedescărcabile, servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
educație fizică, furnizarea facilităților de recreere,
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,
cronometrarea evenimentelor sportive.
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, găzduirea site-urilor web, design de arte
grafice, consultanță software pentru calculatoare,
proiectarea construcțiilor.

M 2013 07651

162965

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
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alte clase), caractere tipografice, clişee., albume,
almanahuri, plase din hârtie, saci (pungi/plicuri) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, suporturi pentru
cărți, broșuri, semne de cărți, invelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, calendare, cataloage, suporturi
pentru hârtie, plicuri (papetarie), felicitări, etichete,
altele decât din material textil, felicitări muzicale,
carnetele, carnete (papetarie), poster, tipărituri,
orare imprimate, suporturi pentru creioane si stilouri,
cartonase, altele decât pentru jocuri, ștampile, invitații
(papetărie), atlase, bannere din hârtie, bavete din
hârtie, table de scris, schițe / planuri, semne de cărți,
cărți, cutii din hârtie sau carton, pânze pentru pictură,
suporturi de pahare de bere, coperte (papetărie),
seturi pentru desen, gravuri, dosare (rechizite de
birou), stegulețe din hârtie, fluturași publicitari,
stilouri cu cerneală, șervețele din hârtie, bibliorafturi
pentru hârtii, bibliorafturi (papetărie), tablouri, cu
sau fără ramă, cuțite pentru hârtie, suporturi pentru
pașapoarte, cutii pentru stilouri, creioane, fotografii,
placarde din hârtie sau carton, timbre poștale, cărți
poștale, abțibilduri (papetărie), globuri pământești,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, stilouri, fanioane
de hârtie, creion, radiere.
18 - Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinse în alte clase), materiale de umplutură
(cu excepţia cauciucului sau a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute, hamacuri, plase de
pescuit.
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25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, camasi, sorturi de baie,
cravate, sepci (articole pentru acoperirea capului),
uniforme, veste, tricouri (îmbrăcăminte), bluze,
costume, hanorace, pantaloni, pijamale, sosete,
crampoane pentru ghete de fotbal, jambiere, manusi
cu un deget, bandane (fulare), halate de baie, papuci
de baie, sandale de baie, căști de baie, costume
de baie, curele (îmbrăcăminte), berete, camizole,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), gulere detașabile, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), veste de pescuit, ghete de
fotbal, mănuși (îmbrăcăminte), cizme, tălpici, glugi
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), egări (jambiere), egări (pantaloni),
costume de bal mascat, salopete, pelerine, mantale
îmblănite, ponchouri, șaluri, măști de somn, viziere.
26 - Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
peruci, barbi false, mustati false, elastice de par,
insigne, nu din metale prețioase, cleme pentru curele,
funde pentru păr, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
catarame (accesorii de îmbrăcăminte), numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte, pene
(accesorii de îmbrăcăminte), panglici pentru premii,
ornamente pentru pantofi, nu din metale prețioase,
pompoane, ornamente pentru îmbrăcăminte, insigne,
nu din metale prețioase.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport,
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, baloane, mingi pentru
jocuri, cărți de joc, marionete, aparate pentru
antrenament, mănuși de baseball, arcuri pentru
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tragere, mănuși de box, blocuri de construcție
(jucării), paravane de camuflaj (articole sportive),
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun, table
de șah, jetoane pentru jocurile de noroc, suporturi
pentru pomii de Crăciun, ținte de tragere, truse de
magie, discuri pentru jocuri, pahare pentru zaruri,
darts, zaruri, discuri pentru sporturi, păpuși, case de
păpuși, camere de păpuși, domino, table de dame,
dame (jocuri), gantere, protecții pentru cot (articole
sportive), măști de scrimă, discuri zburătoare (jucării),
mese de fotbal de interior, mănuși pentru jocuri,
arbalete (articole sportive), puzzle-uri, caleidoscoape,
zmeie, protecții pentru genunchi (articole sportive),
suspensoare (articole sportive), plase pentru sporturi,
pălării din hârtie pentru petreceri, confeti, pinatas,
bile de joacă, saci de box, rachete, patine cu rotile,
machete de vehicule la scară, scutere (jucării),
fluturași (de badminton), skateboard-uri, legături
pentru schiuri, popice, praștii (articole sportive),
mașinuțe de distracții, automate și acționate de
monede, snowboard-uri, bule de săpun (jucării),
titirezi (jucării), trambuline (articole sportive), piscine
(articole de joacă), veste de salvare, placi de înot
si centuri de înot, leagăne, mese de tenis de masă,
ținte, ursuleți de pluș, pistoale de jucărie, mașini de
jucărie, bastoane, mașini pentru jocuri video, aripioare
de înot, curele pentru ridicarea greutăților (articole
sportive), masti de jucărie.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi izotonice, cidru, nealcoolic, sucuri de fructe,
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nectaruri de fructe, nealcoolice, must de struguri,
nefermentat, limonade, must, smoothie-uri.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cidru,
digestive (lichioruri și spirturi), vin.

M 2013 07663

133120

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, parcuri de distracție, informații
în materie de divertisment, producția de filme
(cu excepția celor publicitare), publicare de cărți,
publicare de texte, altele decât textele publicitare,
jocuri de noroc, prezentări de cinema, organizarea și
conducerea de colocvii, organizarea și conducerea de
conferințe, organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de seminarii, organizarea
de competiții sportive, exploatarea publicațiilor
on-line nedescărcabile, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, proiecții
de filme cinematografice, organizarea de loterii,
organizarea de concursuri de frumusețe, organizarea
și conducerea de concerte.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurante, cafenele, cofetării, cantine,
restaurante cu autoservire, catering (mâncare și
băutură), servicii de tabara de vacanta (cazare),
hoteluri, moteluri, rezervări pentru cazări temporare,
închiriere de locuri de cazare temporară, închiriere de
săli de reuniuni, închirierea de scaune, mese, fețe de
masă, sticlărie, închirierea de corturi.
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138628

11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, lămpi
electrice, lumini decorative, abajururi pentru lămpi,
lămpi.
20 - Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie, răchită,
os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic, fotolii și
canapele, tabureți, mese, scaune, masuțe, birouri,
cuiere nemetalice, vitrine (mobilă), bufeturi, paturi,
dulapuri, umerașe nemetalice, cuiere nemetalice,
cârlige pentru îmbrăcăminte, rafturi (mobilă), saltele,
pături, perne, galerii pentru draperii.
25 - Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, relații
cu publicul, organizare de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, consultanță în
managementul afacerilor și organizare, consultanță în
managementul personalului, actualizare de materiale
publicitare, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, informații comerciale și consiliere,
pentru consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații de afaceri, servicii de
comerț, servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata,
servicii de vânzare prin licitație publică, reclame
televizate, servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata si en-gros, agenții de import-export, servicii de
comenzi si vanzari online, servicii de comerț online,
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procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
publicare de texte publicitare.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, schițarea construcțiilor, design
de decorațiuni interior, cercetare tehnică, proiectare
industrială, inginerie, testarea materialelor, servicii de
designer de artă grafică.

M 2013 07790

129242

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,
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adezivi pentru prinderea insectelor zburătoare, bețe
de afumare/pastile de afumate, repeient 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.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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.
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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 afumate, repeient 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 amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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 2013 07792
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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 afumate, repeient 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 amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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 2013 07793

129239

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,
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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 afumate, repeient 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.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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
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comerciale sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoționale.

M 2013 07794

129238

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 afumate, repeient 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
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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.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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 2013 07795

129237

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
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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 afumate, repeient 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
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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 amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
furnizare de informații comerciale și consilierea
consumatorilor, servicii de agenție 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 2013 07910

130709

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea apartamentelor,
managementul apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobile), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, management imobiliar,
gestionarea imobiliară, agenții de colectare a
datoriilor, închirieri imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
curățarea clădirilor (interior), tencuire, supraveghere
a construcțiilor de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, izolare a clădirilor.

M 2013 07971

130728

44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură, servicii stomatologice, centre de
sănătate, servicii de sănătate (spa), îngrijirea
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sănătătății, servicii spitalicești, închirierea de
echipamente medicale, asistență medicală, servicii
medicale clinice, îngrijire, medicală, chirurgie
plastică, închirierea facilităților sanitare, servicii de
telemedicină, servicii de terapie.

M 2013 08103

133662

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,
mezeluri, bacon, șuncă, porc, cârnați.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

M 2013 08348

130910

32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul
online, servicii de comerț cu ridicata, furnizare de
informații comerciale și consilierea consumatorilor,
servicii de agenție de import și export, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
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pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri).

M 2013 08497

130341

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția de
clipuri publicitare, licitare, ținerea evidenței contabile,
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
auditare, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
experți în eficiență, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, informații în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artiști, managementul afacerilor cu privire la sportivi,
agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, analiza
costurilor, căutare de date în fișierele calculatorului
pentru terți, demonstrații cu produse, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
întocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
agenție de import-export, facturare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
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machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, stabilirea abonamentelor la ziar, închiriere
de echipamente și mașini de birou, 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 în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea ștatelor de
plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, închirierea mașinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar, servicii
de relocare pentru afaceri, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
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indisponibili, transcriere, dactilografiere, închirierea
automatelor, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare și farmaceutice și
pentru proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul de opere de artă furnizate de galerii de
artă, servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
amănuntul online pentru muzică și filme descărcabile
și preînregistrate, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la software de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de arte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conținut înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de servicii
de telecomunicații, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumusețe, internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
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, producția de filme, alta decât
filmele publicitare, servicii de disc jockey, servicii de
discotecă, dublări, furnizarea de informații în domeniul
educație, examinări referitoare la educație, servicii
de amuzament, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, efectuarea antrenamentelor de
fitness, jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
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online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de articole
pentru golf, predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate și fitness),
servicii de tabere de vacanță (divertisment), servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic, 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 tip grădiniță, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicații electronice, 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, educație religioasă, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, interpretarea
în limbajul semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări, închirierea de înregistrări sonore,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educație fizică,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea prestațiilor live,
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publicarea de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, 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,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de stadioane,
subtitrare, organizarea și susținerea de simpozioane,
producții de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor sportive,
închirierea de jucării, închirierea camerelor video,
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 textele
publicitare, servicii de grădină zoologică.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, analiză pentru exploatarea
câmpurilor petroliere, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, autentificarea lucrărilor de
artă, cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), analiză chimică, cercetare
chimică, servicii de chimie, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing), închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
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proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware, 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, proiectarea de decorațiuni
interioare, amenajare/design interior, digitalizarea
documentelor (scanare), proiectarea de rochii,
duplicarea programelor de calculator, inginerie,
cercetare geologică, prospecțiuni geologice, design
de arte grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, instalarea de software pentru calculatoare,
expertize topografice, mentenanța software-ului
pentru calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces la distanță, prospectarea
petrolului, expertize referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, studii de
proiecte tehnice, proiectarea ambalajelor, cercetare
în domeniul fizicii, 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, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, proiectare industrială,
cercetare tehnologică, studii de proiecte tehnice,
testarea materialelor, testarea materialelor textile,
explorare subacvatică, actualizarea software-ului
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pentru calculatoare, planificare urbană, efectuarea
inspecției tehnice auto pentru vehicule, analiza apei,
prognoze meteorologice, închirierea serverelor web.

M 2013 08619

130284

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, parcuri de distracție, informații
în materie de divertisment, producția de filme
(cu excepția celor publicitare), publicare de cărți,
publicare de texte, altele decât textele publicitare,
jocuri de noroc, prezentări de cinema, organizarea și
conducerea de colocvii, organizarea și conducerea de
conferințe, organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de seminarii, organizarea
de competiții sportive, exploatarea publicațiilor
on-line nedescărcabile, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, proiecții
de filme cinematografice, organizarea de loterii,
organizarea de concursuri de frumusețe, organizarea
și conducerea de concerte.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurante, cafenele, cofetării, cantine,
restaurante cu autoservire, catering (mâncare și
băutură), servicii de tabara de vacanta (cazare),
hoteluri, moteluri, rezervări pentru cazări temporare,
închiriere de locuri de cazare temporară, închiriere de
săli de reuniuni, închirierea de scaune, mese, fețe de
masă, sticlărie, închirierea de corturi.

M 2013 08751

130180

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția de
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clipuri publicitare, licitare, ținerea evidenței contabile,
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
auditare, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
experți în eficiență, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, informații în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artiști, managementul afacerilor cu privire la sportivi,
agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, analiza
costurilor, căutare de date în fișierele calculatorului
pentru terți, demonstrații cu produse, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
întocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
agenție de import-export, facturare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, stabilirea abonamentelor la ziar, închiriere
de echipamente și mașini de birou, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, servicii de comerț online cu amănuntul
pentru tonurile de apel descărcabile, servicii de
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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 în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea ștatelor de
plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, închirierea mașinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar, servicii
de relocare pentru afaceri, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, transcriere, dactilografiere, închirierea
automatelor, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare și farmaceutice și
pentru proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie, servicii
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de vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, 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 amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, 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 materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni.
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37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii, 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, izolarea clădirilor, construirea de magazine
și gherete pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea și repararea alarmelor antifurt, întreținerea
și repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curățarea coșurilor de fum, curățarea clădirilor
(interior), curățarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea mașinilor de curățare, curățarea clădirilor
(suprafața exterioară), repararea ceasurilor și a
ceasornicelor, repararea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea echipamentelor de construcții, furnizarea
de informații privind construcția, consultanță în
construcții, închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, curățarea scutecelor,
servicii de electricieni, servicii de reîncărcare de
cartușe de cerneală, 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, 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, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, instalarea, întreținerea și repararea
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componentelor hardware ale calculatorului, instalarea
ușilor și ferestrelor, suprimarea interferențelor în cea
ce privește aparatele electrice, instalarea și repararea
dispozitivelor de irigare, instalarea echipamentelor
de bucătărie, ascuțirea cuțitelor, spălarea rufelor,
călcarea lenjeriei, instalarea, înreținerea și reparația
mașinilor, zidărie, extragerea minereului, înreținerea
și repararea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreținerea și reparația echipamentelor și mașinilor
de birou, vopsirea sau repararea indicatoarelor,
vopsire, interioară și exterioară, aplicarea tapetului,
repararea umbrelelor de soare, servicii de control al
dăunătorilor, alții decât cei din agricultură, construcția
de porturi, întreținerea și construcția conductelor,
tencuire, presarea articolelor de îmbrăcăminte,
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, 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, repararea articolelor de încălțăminte,
curățarea străzilor, întreținerea și repararea camerelor
de tezaur, întreținerea piscinelor, întreținerea și
repararea telefoanelor, echilibrarea anvelopelor,
tapițare, lăcuire, lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, stații de distribuire
a carburanților pentru vehicule (realimentare și
întreținere), întreținerea vehiculelor, curățarea
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vehiculelor, vulcanizarea anvelopelor (reparații),
spălarea lenjeriei, spălare, curățarea geamurilor.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, analiză pentru exploatarea
câmpurilor petroliere, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, autentificarea lucrărilor de
artă, cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), analiză chimică, cercetare
chimică, servicii de chimie, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing), închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware, 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, proiectarea de decorațiuni
interioare, amenajare/design interior, digitalizarea
documentelor (scanare), proiectarea de rochii,
duplicarea programelor de calculator, inginerie,
cercetare geologică, prospecțiuni geologice, design
de arte grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, instalarea de software pentru calculatoare,
expertize topografice, mentenanța software-ului
pentru calculatoare, cercetare mecanică, informații
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meteorologice, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces la distanță, prospectarea
petrolului, expertize referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, studii de
proiecte tehnice, proiectarea ambalajelor, cercetare
în domeniul fizicii, 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, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, proiectare industrială,
cercetare tehnologică, studii de proiecte tehnice,
testarea materialelor, testarea materialelor textile,
explorare subacvatică, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, planificare urbană, efectuarea
inspecției tehnice auto pentru vehicule, analiza apei,
prognoze meteorologice, închirierea serverelor web.

M 2013 09044

130686

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția de
clipuri publicitare, licitare, ținerea evidenței contabile,
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
auditare, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
experți în eficiență, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, informații în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
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hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artiști, managementul afacerilor cu privire la sportivi,
agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, analiza
costurilor, căutare de date în fișierele calculatorului
pentru terți, demonstrații cu produse, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
întocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
agenție de import-export, facturare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, stabilirea abonamentelor la ziar, închiriere
de echipamente și mașini de birou, 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 în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), 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
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amănuntul, servicii de comparare a prețurilor, servicii
de achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), testare psihologică
în vederea selectării de personal, relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de material
publicitar, servicii de relocare pentru afaceri, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, servicii de comerț cu amănuntul pentru
lucrările de artă furnizate de galeriile de artă, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonații indisponibili, transcriere, dactilografiere,
închirierea automatelor, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni festive, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de conținut
media, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărarea de servicii de divertisment,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumusețe, internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
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, producția de filme, alta decât
filmele publicitare, servicii de disc jockey, servicii de
discotecă, dublări, furnizarea de informații în domeniul
educație, examinări referitoare la educație, servicii
de amuzament, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, efectuarea antrenamentelor de
fitness, jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de articole
1227

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 10/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
pentru golf, predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate și fitness),
servicii de tabere de vacanță (divertisment), servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic, 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 tip grădiniță, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicații electronice, 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, educație religioasă, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, interpretarea
în limbajul semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări, închirierea de înregistrări sonore,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educație fizică,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, închirierea aparatelor de radio
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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, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități sportive,
închirierea de echipament sportiv, cu excepția
vehiculelor, închirierea de stadioane, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane, producții
de teatru, servicii de agenție de bilete (divertisment),
cronometrarea evenimentelor sportive, închirierea
de jucării, traducere, meditații, închirierea camerelor
video, 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
textele publicitare, servicii de grădină zoologică.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, analiză pentru exploatarea
câmpurilor petroliere, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, autentificarea lucrărilor de
artă, cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), analiză chimică, cercetare
chimică, servicii de chimie, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing), închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware, consultanță
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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, proiectarea de decorațiuni
interioare, amenajare/design interior, digitalizarea
documentelor (scanare), proiectarea de rochii,
duplicarea programelor de calculator, inginerie,
cercetare geologică, prospecțiuni geologice, design
de arte grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, instalarea de software pentru calculatoare,
expertize topografice, mentenanța software-ului
pentru calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces la distanță, prospectarea
petrolului, expertize referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, studii de
proiecte tehnice, proiectarea ambalajelor, cercetare
în domeniul fizicii, 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, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, proiectare industrială,
cercetare tehnologică, studii de proiecte tehnice,
testarea materialelor, testarea materialelor textile,
explorare subacvatică, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, planificare urbană, efectuarea
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inspecției tehnice auto pentru vehicule, analiza apei,
prognoze meteorologice, închirierea serverelor web.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale
şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea
unor nevoi individuale, servicii de agenții de
adopție, servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, îngrijirea copiilor (babysitting),
servicii de înmormântare, însoțire în societate
(însoțire), închirierea articolelor de îmbrăcăminte,
managementul drepturilor de autor, servicii de
crematoriu, servicii matrimoniale, servicii de agenții
de detectiv, închirierea rochiilor de seară, închirierea
alarmelor de incendiu, închirierea extinctoarelor de
incendiu, stingerea incendiilor, cercetare genealogică,
servicii de pază, previziuni astrologice, inspecția
fabricilor în scopuri de siguranță, consultanță în
proprietate intelectuală, înregistrarea numelor
de domenii (servicii juridice), cercetare juridică,
licențierea proprietății intelectuale, licențierea
software-ului de calculator (servicii juridice), licențiere
(servicii juridice) pentru software de calculator, servicii
privind litigiile, restituirea obiectelor pierdute, servicii
de agenție matrimonială, mediere, investigații privind
persoanele dispărute, monitorizarea alarmelor de
securitate și antifurt, servicii de pază pe timp de
noapte, deschiderea încuietorilor de siguranță,
organizarea întâlnilor religioase, servicii de gardă
de corp, investigații privind trecutului persoanelor,
îngrijirea temporară a unui animal de companie,
consultanță în ceea ce privește securitatea fizică,
planificarea și organizarea ceremoniilor de nuntă,
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închirierea de seifuri, scanarea bagajelor din motive
de securitate.

M 2013 09238

136656

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,
albumină pentru uz culinar, alginați pentru uz culinar,
migdale, măcinate, aloe vera preparată pentru
consum uman, măduvă de animale alimentară,
cuiburi de păsări comestibile, fiertură/bulion,
concentrate de fiertură/concentrate de bulion,
crochete, substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, gelatină, gelatină alimentară, alge de
mare, conservate, lecitină pentru uz culinar, ciuperci,
conservate, nuci, preparate, arahide, preparate,
pectină pentru uz culinară, polen preparat ca produs
alimentar, cheag, pudră de ouă, semințe, preparate,
semințe de floarea soarelui, preparate, viermi de
mătase în stadiu de crisalidă pentru consum uman,
preparate pentru supă, supe, trufe, conservate, tahini
(pastă de semințe de susan), extracte din alge de
mare alimentare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, licitație, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
audit, investigații privind afacerile, cercetare privind
afacerile, servicii de agenție de informații comerciale,
oferirea de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
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(magazin de consiliere pentru consumatori),
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, analiza costurilor, căutare de date
în fișierele calculatorului pentru terți, prognoze
economice, servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă, organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, servicii de agenție de importexport, studii de marketing, cercetare de marketing,
marketing, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, închiriere de echipamente și mașini de
birou, sondaje de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
întocmirea ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de personal,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziții pentru
terți [achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi], testarea psihologică pentru selectarea
personalului, relații publice, închirierea de material
publicitar, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, închirierea de material publicitar, închirierea
mașinilor de fotocopiere, închirierea de spațiu
publicitar, închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea automatelor pentru vânzarea
de produse, servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele farmaceutice, sanitare și veterinare și
pentru proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terți, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
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căutarea de sponsorizări, pregătirea documentației
fiscale, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonații indisponibili, actualizarea materialelor de
publicitate.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, rezervări la pensiuni, închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, rezervări de hoteluri, închirierea sălilor
de ședințe, închirierea clădirilor transportabile,
închirierea de (locuințe pentru) cazare temporara,
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor.

M 2014 04016

134322

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea apartamentelor,
managementul apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobile), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, management imobiliar,
gestionare imobiliară, agenții de colectare a datoriilor,
închirieri imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
curățarea clădirilor (interior), tencuire, supraveghere
a construcțiilor de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, izolarea clădirilor.

M 2014 04609

134323

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea apartamentelor,
managementul apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobile), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, management imobiliar,
gestionare imobiliară, agenții de colectare a datoriilor,
închirieri imobiliare.
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37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
curățarea clădirilor (interior), tencuire, supraveghere
a construcțiilor de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, izolarea clădirilor.

M 2017 01222

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluare imobiliară, consultanță
financiară.
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9. 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
06232

25/08/2021

LA GEAM

SC ANELMA99 SRL

M 2021
06350

31/08/2021

Bunătăți din Mărginime
Jina-Sibiu

PARASCHIVA DRAGHILA 29

M 2021
06953

27/09/2021

Upper.School

UPPER EDUCATION
SRL

9, 16, 35, 41

M 2021
07231

07/10/2021

Cocci-Plus

PROMEDIVET SRL

5

M 2021
06881

22/09/2021

Ferma de rate

COSMIN VIRGIL
STANCIU

29

M 2021
07436

14/10/2021

Monetăria Regatului
Dacia

CASA DE MONEDE
ROMANIA S.R.O.

14, 35, 36,
40, 41

M 2021
07398

14/10/2021

ALIHEMP

DELIHEMP SRL

3, 5, 30, 34,
35

M 2021
08791

09/12/2021

TRANSYLVANIA
NATURAL

MARIANA MOORE

3, 4, 24, 25,
29, 30, 32,
33, 41

M 2022
00170

12/01/2022

PEȘTERA URȘILOR

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

16, 25, 35,
39, 41

M 2022
00172

13/01/2022

PEȘTERA URȘILOR
TRANSILVANIA

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

16, 25, 35,
39, 41

M 2021
08742

08/12/2021

EDUARD DAN FRANTI

16, 35, 41

M 2021
08745

08/12/2021

Le pouvoir de la voix:
EDUARD DAN FRANȚI
Comment la voix et la
manière de parler peuvent
exercer un grand pouvoir
d'influence sur le gens

16, 35, 41

M 2021
08783

09/12/2021

PATISERIA AMZEI

GEORGE GHEORGHE

30

M 2021
08852

11/12/2021

HAI SA FACEM
ROMANIA

GODMOTHER SRL

35, 41

M 2021
08942

15/12/2021

TRANSILVANIA
INVESTMENTS

SOCIETATEA DE
35, 36
INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA SA

M 2021
09006

17/12/2021

VermSTOP - gama
NATURA

ND PHARMA SRL

5

M 2021
09166

23/12/2021

dioda.ro

ARTIROM PRO SRL

35
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Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă

Denumire marcă

M 2022
00138

11/01/2022

PREMIUM

AGENTIA FUNERARA
PREMIUM S.R.L.

45

M 2022
00343

18/01/2022

STREET BURGER

URBAN BREAK S.R.L.

29, 43

M 2021
08832

10/12/2021

ZBOR24

EMA PLUS SOLUTIONS 35, 39
SRL
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Cu privire la publicarea cesiunii totale a mărcii RO CONCEPT ZENIT, combinată, individuală,
nr. marcă 179410 având numărul de depozit M 2021 05615, făcută de ZENIT CAR WASH S.R.L.,
Sat Păuliş, Nr. 677, Judeţul Arad, Comuna Păuliş, România, către AMALIA MARCOCI, Strada
Dreptăţii Nr. 21-23, Et. 3, Ap. 26, Judeţul Arad, Municipiul Arad, România, dintr-o eroare materială
cesiunea a fost publicată în BOPI nr.08/2022.

Referitor la cererea de marcă “Barber Deluxe” număr de depozit M 2018 00797 depusă în data
de 08.02.2018, având număr de înregistrare marcă 155747, dintr-o eroare materială s-a omis
publicarea ambilor solicitanţi, astfel:
GEORGE FLORIAN UNGUREANU - Str. Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B, sc. 2, et. 5, ap. 52,
sector 5, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
ANDREI CRISTIAN NEGUT - Aleea Cricovul Dulce nr. 5, bl. 16, sc. 2, ap. 23, parter, sector 4
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
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